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CHARLİE
CHAPLİN
bil gələcək filmləriyçün material toplayırdı.
Ucuzvari varyetenin aktrisası olan anası səsini
tez itirdiyindən teatrı atıb tikiş tikməklə qəpikquruş qazanırdı. Aktyor olan atası onları atanda
Çarli bir yaşındaydı. Uşaqlarını saxlaya
bidməyən ana onları yetimxanaya verib özü
küçələrdə sülənməklə dolanmağa başladı.
Atasının ölümündən sonra məktəbi də atan
Çarli işləməyə başlayır. Bu vaxt anası artıq
psixiatrik xəstəxanada yerləşdilirmişdi. Çarli
qəzet satır, oyuncaq yapışdırır, mətbəədə
işləyir, hətta həkimin qəbul otağında da
çalışırdı. Hələ uşaqkən anasının çıxışlarını
izləyən Çarli oxuyub oynamaq öyrənmişdi.
Anasını səsi batan gün balaca Çarli ilk dəfə
səhnəyə atılıb gülməli mahnı oxumaqla
vəziyyəti xilas edə bilmişdi. Nəhayət o,
ürəklənib teatr agentliyinə balaca oğlançün iş
soraqlaşmağa gedir. Artıq 12 yaşında onun ilk
teatr rolu vardı.
«Həmin gecə mən Nyu-Yorkun küçələrində
avaralanırdım – Çarli Çaplin öz memuarında
yazır, — mağazaların vitrinlərini gözdən keçirir,
məqsədsiz-filansız tinlərdə dayanırdım. Nə baş
verirdi? Mən şöhrətin zirvəsindəydim. Bax, indi
mən — yaxşı geyinmiş cavan oğlan hara
gedəcəyimi bilmirəm. Hamı məni tanıyır, amma
mən heç kimi tanımıram. Nədənsə özümə çox
yazığım gəldi». Bu, Çaplinin Los-Ancelesdən
«Esseney» firmasıyla kontrakt bağlayıb
qayıtdığı gündü. Orda olarkən o, bilmirdi ki,
filmləri Nyu-Yorkda görünməz dərəcədə
məşhurdur. Arzuları çin olurdu. «Myuçel»lə
bağladığı üçüncü — 670 min dollarlıq
kontraktdan sonra kasıblıq və təhqirlərdən
canını birdəfəlik qurtarmış olacaqdı.
Artist oğlu, artist!
Çarlinin uşaqlığı o dövrdə hamınınkı
kimi kasıb, ac, qəddar və tənha uşaqlıq idi. Elə

Əlahəzrət Uşaq...
Amerikaya gələn kimi Çarli bu ölkəyə
valeh olur. «Kistoun» firması ona həftədə 150
dollar verməyi təklif etdiyi dövrdə o, donuz
saxlamağı arzulayırdı. Onun məşhurluğu artırdı,
amma rejissorlar Çarlinin sonsuz məsləhətlərindən bezərdi. Ona görə də uğuruna arxayın
olan Çaplin öz ssenrisi üzrə filmləri özü çəkməyi
qərara alır. Elə həmin tempdə, yəni ayda bir
ikihissəli film çəkilirdi. 27 yaşlı gənc üçün
gözlənilən milyonçuluq yuxuda sayıqlama kimi
gəlirdi. İndi onun katibi, qulluqçusu, avtomobili
və sürücüsü də vardı.
Ola bilər ki, Çaplinin filmlərini görməyənlər var. Onları görüb bəyənməyənlər də
tapılar. Amma Çarli Çaplin adını heç olmasa
qulağının ucuyla eşitməyən çətin ki, olsun.
Onlar eşidər ki, bu nəsə böyük və qeyri-adi bir
şeydi. Onun filmləri dünyanın səkkizinci
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möcüzəsi də sayıla bilər. Eynşteyn onu
„Əlahəzrət Uşaq“ adlandırırdı. Bu uşaq böyümür
və böyümək də istəmirdi. Balaca, taqətsiz, daim
ev, sakitlik axtarışında olan avara Çarliyə böyük
şəhərlər tabe olub baş əyirdi.

düzəldib beş dəqiqə əvvəl baş-ayaq olsam da,
özümü o yerə qoymuram».
Çaplinin bişmiş ayaqqabıları acgözlüklə
yeməsi səhnəsini xatırlayaq. İpləri spagetti kimi
çəngələ dolayır, ayaqqabının altını bifşteks kimi

Şlyapa, iri çəkmə və əl ağacı...
Çaplin enli şalvar və dar pencəyini geyib,
böyük ayaqqabılarını ayağına, şlyapasını başına
çəkib əlinə ağacını alır. Çox gəncdi və yaşından
cavan görünür. Ona görə bığ yapışdırmağa
məcburbu. Öz qəhrəmanı haqqında dediklərindən: «O, həm avara, həm centlmen, həm şair, həm
də macəra axtarandır. Arzulayır ki, ona
inansınlar, guya alimmiş, musiqiçiymiş, yaxud
hersoqmuş. Yerdən siqaret qırığı götürə, uşağın
əlindən konfetini ala bilər»
Çarli deyir ki, onu tanıtdıran kostyumu
ilk dəfə 1914-cü ildə kəşf edib: balaca şlyapa və
böyük ayaqqabı, enli şalvar və çox dar pencək
kimi uyuşmayan detallar. Böyük qəmli gözlərsə
kiçik bığlarıyla kontrastda olmalıydı. Qəribə
yerişi isə bir qədər sonra tapılıb. Zəif, sadəlöhv,
köməksiz olan balaca adam hərdən özünü də
yıxır, amma zəifləri müdaifiə eləməyə, polisə,
güclülərə qarşı çıxmağa özündə güc tapa bilir.
«Bütün filmlərimin əsasında belə üslub durur:
mən mütləq nəsə bir işə düşür, amma tam ciddi
sifət alıram ki, guya bu, heç nəyi dəyişmir,
əlimdəki ağacı buraxmıram və əyilmiş papağımı

kəsərək tələsmədən çeynəyir, mıxları çəyirdək
kimi sümürüb tüpürür. Mimik sənətin daha bir
şedevri: sevdiyi qızı cəlb eləməkçün çəngələ
batırılmış iki bulkanın rəqsi. Teodor Xaffın
dediklərindən: «Arxası kameraya tərəf olanda
belə o, çiyinləriylə bəzi aktyorların gözləriylə
deyə biləcəyindən artıq söyləyə bilirdi».
«Mən sekslə darıxanda məşğul
oluram»
Ən böyük faciəsi o idi ki, daim kiçik,
azyaşlı qızlara meyl eləyirdi. «Mən sekslə
darıxanda məşğul oluram» deyən Çaplin
nəticədə 4 evlilk, 11 uşaq və bir hərəmxana
məşuqələr qazanır. Filmə dəvət elədiyi
aktrisaların demək olar ki, hamısına vurulub. İlk
sənət dostlarından olan Edna Pervins isə o
qədər utancaq və sadə idi ki, təşəbbüsü əlinə ala
bilmirdi. Çarliyə kənardan bir qədər artıq
diqqət göstərilsəydi Edna qısqanclıqdan özünü
xəstəliyə vurar və sevgilisini bütün axşamı onun
yatağının qarşısında keçirməyə məcbur edərdi.
Tezliklə 16 yaşlı balerina Mildred Xarris
Ednanın yerini tutdu. Az yaşına baxmayaraq, bu
qızın zəngin və məşhur rejissora ərə getmək
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məqsədi vardı. Məqsədinə çatmaqçün o, hamıya
məlum üsulla, yəni hamilə qalmaqla kişini
ilişdirə bildi. Kaliforniyada azyaşlıları yoldan
çıxarana 30 illik həbs cəzası var. Hamiləlik
yalançı olsa da, düz bir ildən sonra Mildrid
aktyora bir uşaq hədiyyə edə bilir. Üçgünlük
uşaqları tələf olanda onlar bir-birinə son dərəcə
nifrət edirdi. Boşanma ərizəsini Mildred özü
yazmalı olur. Jurnalistlərin çalışqanlığı
nəticəsində bu boşanma aktyora çox baha başa
gəldi. Hətta üzərində bir il çalışdığı «Balaca»
filminin konfiskasiyası barədə də söhbətlər
gəzirdi. Bunu eşidən Çaplin plyonkanı götürüb
ölkədən qaçmağa da qərar vermişdi.

Lita Qreyə rast gələndə qızın 6 yaşı
vardı. Neçə illər ərzində Çarli onu gözdən
buraxmamışdı. «Balaca» filmində mələk
rolunun ifaçısı 12 yaşlı Lita Qreyə atalıq eləməyi
ona gətirib çıxarır ki, 15 yaşında bu qız hamilə
qalaraq eynilə həmin ssenariylə Çarlini ərə gedə
bilir. Onları qarabaqara izləyən mətbuatı
azdırıb Meksikada evlənirlər. Bal ayı, deyəsən,
çox gərgin keçibmiş. Çünki evə qayıdanda
Çaplin yeni qohumlarını «pul iyinə toplaşmış
əclaflar» adlandıraraq hamilə qadını elə
vəziyyətə salır ki, o, özünü platformadan
atmaqçün addım da atır. Çarli arxadan
yaxınlaşıb ona «Niyə dayandın?» sualını verir…
İki ildən sonra onların iki uşağı və bir
torba problemləri vardı. Ayrılmağa ilk addımı
atan Litanın 42 səhifəlik boşanma ərizəsində
nələr yoxdu? Bu ərizənin surətini küçədə 25
sentə almaq olardı. Burda Lita Çaplinlə intim
həyatlarının bəzi məqamlarını açıqlayırdı. İki
ildə onun 5 məşuqəsi olubmuş. Dəfələrdə
tapança ilə arvadını hədələyirmiş. Bir neçə dəfə
Çaplin ona qrupenseks, hətta auditoriya
qarşısında sekslə məşğul olmaq təklifləri də
eləyibmiş… Boşanmadan sonra Çaplin əsəb

xəstəxanasına düşür. Klinikadan çıxanda
başında bir dənə də qara tük yoxuydu. Çaplinin
bioqrafı Coy Milton yazırdı ki, Çarli və Lita Qrey
arasındakı münasibətlər Nabokovun «Lolita»
romanının əsasını təşkil edib. Aktyor azadlığı
üçün bir milyon 125 min dollar aliment, bir
milyonluq məhkəmə xərci, üstəlik dünyanın ən
qalmaqallı məqalələriyçün çoxlu material
verməli oldu.

1943-cü ildə filmə yeni qəhrəman
axtaran Çaplinə məşhur dramaturqun qızı Una
O’Nili təklif edirlər. Şorgöz aktyor
bioqrafiyasında yazır ki, «onun 17 yaşı olduğunu
eşidəndə ürəyim düşdü». Axı, onların 36 yaş
fərqləri vardı. Bu dəfə evlənmək qərarı
verməkçün ona cəmi bir neçə həftə lazım gəldi.
Amerika Çaplinə pedofil və
kommunist deyirdi
İkinci Dünya müharibəsi zamanı Çaplini
«Dahi diktator» filmində Hitlerin obrazını
parodiya elədiyinə və Hitler Almaniyasına qarşı
cəbhənin açılması çağırışıyla çıxış etdiyinə görə
kommunist adlandırırdılar. Amerikanın bəzi
şəhərlərində onun filmləri hətta qadağan
olunmuşdu. 1952-ci ildə ABŞ tərk edən və
məzuniyyətə getməsini elan edən aktyoru sonra
Amerikaya buraxmadılar. Düzdür, həmin
Amerika 20 ildən sonra Çaplinə «Oskar»
verməkçün xahiş-minnətlə aktyoru oraya
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gətizdirə bildi. Amerikanın Çaplini
sevməməsinə sübut onun Coan Berri ilə
məhkəmə prosesində aydınlaşır. Bu qadınla
münasibətlərində Çaplin bu dəfə qurban
rolundaydı. Çaplinin puluyla alınmış biletlə LosAncelesə köçmüş xanım iki ildən sonra bu dəfə
hamilə qayıdaraq uşağın Çaplindən olduğunu
sübut etmək məqsədilə məhkəməyə verir. Uşaq
doğulanda Çaplin artıq evliydi. Qan analizi
təsdiq elədi ki, bu uşağın Çaplinə heç bir dəxli
yoxdu. Amma Çaplini «əxlaqsız» adlandıran
cəmiyyətin rəyinə görə aliment vermək cəzası
kəsilir. Bu qərardan anlaşılırdı ki, Hollivud heç
vaxt Çaplini sevməyib. Patriotizmi «ən böyük
axmaqlıq» adlandıran Çaplinin Amerika
vətəndaşlığını qəbul etməməsi Hollivuddakıları
qəzəbləndirirdi.
Hitleri ifşa edən «Dahi diktator» filmi
ürərində işləyəndə onu xəbərdar eləmişdilər ki,
başı ağrıya bilər. Burada Çaplin iki rol

oynamışdı: yəhudi bərbər və qlobusu əlində
çək-çevir eləyən faşist diktator. «Diktatorun»
ekrana çıxışından sonra mətbuat yazırdı ki,
«Çaplin kommunist barmağını gözümüzə
soxmağa çalışır». Çaplinə qarşı mitinqlərdəki
plakatlardan: «Çaplin qırmızıların quyruğudur»,
«Çaplin, çoxdandır qonaqsan ha», «Çaplin
nankordur», «Çaplini Rusiyaya göndərmək
lazımdı». İkinci dünya müharibəsi illərində
Çaplin Rusiyaya kömək məqsədilə mitinqlərdə
iştirak edirmiş. Nitqinin «yoldaşlar»
müraciətiylə başlaması onu amerikalıların
gözündə kommunistə çevirdi.
Milyonçu və çox məşhur
54 yaşlı Çaplin 17 yaşlı arvadıyla
Avropaya köçməli olur. Gəmidə artıq iki gün
üzəndən sonra eşitdi ki, geri qayıtmaq üçün
yenə də istintaqdan keçməli və mənəvi

pozğunluğa görə cavab verməlidi. Onda Çaplin
geri qayıtmamaq qərarına gəlir. Bir neçə ildən
sonra o da Amerika vətəndaşlığından imtina
edəcəkdi. Əlbəttə ki, Çaplinin bütün varidatını
oradan çıxarandan sonra. Dahi komikin qocalığı
sadə və xoşxasiyyət qadınla tam harmoniya
şəraitində keçib. Onların 8 uşağı — 3 oğlan və 5
qızı olur. Gümüş toylarına cəmi bir il qalmış
sonuncu övladını görəndə Çaplinin 90-a yaxın
yaşı vardı.

1971-ci ildə Kann festivalında xüsusi
mükafat alır, «Şərəf legionu» ordeninə layiq
görülür, Venesiyada beynəlxalq festivaldan
«Qızıl şir»i evinə gətirir. 1972-ci ildə Amerika
kinoakademiyası ona «Oskar» mükafatı verir.
1974-cü ildə «Mənim həyatım kinoda»
kitabının təqdimatı olur. Həmin ildə kraliçə
Çaplinə cəngavər rütbəsi verəndə mərasim
Çaplinin triumfuna çevrilmişdi. Bu da balaca
adamın milyonçu və məşhura çevrilməsi
əhvalatı...
Maraqlı faktlar:
* Çaplinin gözləri maviydi.
* Çaplin solaxay olub, hətta skripkanı da
sol əliylə çalırmış.
* Filmlərindən 10,5 milyon dollar
qazanıb.
* Amerikada 40 ildən çox yaşasa da bu
ölkənin vətəndaşı olmayıb. Həmişə Böyük
Britaniya vətəndaşı olub.
* Həyatında çox qadın olan Çaplin 4 dəfə
evlənib və 11 uşaq atası olub. 12-ci uşağı
məhkəmə vasitəsi ilə ona sırımağa çalışsalar da,
ekspertiza aktyorun uşağın atası olmadığını
təsdiq edib. Aktyorun sonuncu övladı o 73
yaşında olanda doğulub.
* Çaplin "Böyük diktator" filmində
canlandırdığı Adolf Hitlerdən 4 gün böyük idi.
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Deyilənlərə görə, Hitler bığının formasını
Çaplindən götürüb.
* Çaplin – fotosu Time jurnalının üz
qabığında təsvir olunan ilk aktyor idi. 1975-ci
ildə o, cəngavər titulu almışdı.
* Başqa ad altında Çaplinin oxşarları
müsabiqəsində iştirak edib. Bir versiyaya görə
aktyor müsabiqədə ikinci, birinə görə üçüncü,
başqa versiyaya görə isə beşinci yeri tutub.
* Çaplin ayaqlarını 20 min dollar
dəyərində sığorta etmişdi.
* 1928-ci ildə çəkdiyi "Sirk" filmində
qulağına mobil telefona oxşayan qurğu tutan
qadın təsvir edilib.
* "Qadın istənilən kişi milyarderi
milyonçu edə bilər" və "Mən fillərə nifrət
edirəm: onlar çox güclü və sözəbaxandılar"
məşhur fikirlərinin müəllifidir.

göndərilən güllərin xoş ətri başını gicəlləndirdi,
bir anlığa küncə çəkilib mənim məktubumu oxu.
Atanın səsinə səs ver. Mən sənin atanam,
Çeraldina! Mən Çarli Çaplinəm, Çarli Çaplin!
Heç bilirsən çarpayının yanında neçə gecələr
keçirmişəm? Sən lap körpə idin... Sənə o qədər
nağıl danışmışam ki... Yatmış gözəl barəsində,
qorxunc əjdaha haqqında. Yuxu atanın bu qoca
gözlərini yumanda, mən ona gülürdüm və
deyirdim: “ Çıx get! Mən qızımın arzuları ilə
yatıram”. O zaman mən sənin arzularını,
gələcəyini görürdüm, Ceraıdina, sənin bu gününü
görürdüm. Səhnədə rəqs edən qızı, göylərdə
süzən pərini görürdüm. Tamaşaçıların
dediklərini eşidirdim: “Bu qızı görürsünüzmü? O
qoca təlxəyin qızıdır. Yadınızdamı, onun adı Çarli
idi”?

Filmoqrafiya
İmmiqrant (film, 1917) / The Immigrant
İt həyatı (film, 1918) / A Dog's Life
Uşaq (film, 1921) / The Kid
Qızıl hərisliyi (film, 1925) / The Gold Rush
Sirk (film, 1928) / The Circus
Böyük şəhərin işıqları (film, 1931) / City Lights
Böyük diktator (film, 1940) / The Great Dictator
Müəllif: Gülnarə Rəfiq
Aktyorun qızına məktubu
“Mənim qızım! İndi gecədir. Bayram
gecəsi. Kiçik qəsrimizdəki silahsız əskərlər yuxuya
gediblər: Bacın və qardaşın yatıb. Hətta anan da
uyuyub...
Sən məndən o qədər uzaqdasan ki... əgər sənin
şəklin gözlərim önündə deyilsə, qoy mən kor
olum. O burdadır, stolumun üstündə - qəlbimin
yaxınlığında.
Bəs sən hardasan?
Orada – nağılvari Parisdə.
Yelisey teatrının möhtəşəm səhnəsində
rəqs edirsən, mən bunları yaxşı bilirəm. Bununla
belə bu sakit gecədə sanki sənin ayaq səsini
eşidir, qış gecələrinin ulduzları tək parlayan
gözəl gözlərini görürəm. Eşidirəm ki, sən bu
bayram sayağı və parlaq tamaşada Tatar xan
tərəfindən əsir edilmiş fars gözəlinin rolunu
oynayırsan.
Gözəl ol və rəqs et! Ulduz olub parla!
Ancaq elə ki, tamaşacıların həyəcan və
minnətdarlıqları səni məst etdi, elə ki, sənə

Bəli, mən çarliyəm, qoca təlxəyəm! İndi
növbə sənindir. Rəqs elə! Mən cırıq, enli balaq
şalvarda rəqs etmişəm. Sən isə ipək şahzadə
paltarında rəqs edirsən.
Bu rəqslər, bu gur alqış səni göylərə
qaldıracaq, hərdən yerə də en. İnsanların həyat
tərzini müşahidə et. Sən ac qalan, soyuqdan tirtir əsən dilənçi həyat tərzi keçirən rəqqasələrin
sərsəri həyatını görməlisən.
Mən onlar kimi olmuşam, Ceraldina! O
sehrkar kecələrdən mənim nağıllarımla yuxuya
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getmisən. Yatmayıb çöhrənə baxmışam. Qəlbinin döyüntüsünü eşitmişəm. Və elə hey öz-özümdən
soruşmuşam: “Çarli, görəsən, bu pişikciyəz səni nə vaxtsa tanıyacaqmı”? Sən məni tanımırsan, Ceraldına. O
gecələrdə mən sənə çox nağıl danışmışam... Ama öz nağılımı söyləməmişəm. O da maraqlıdır... londonun
yoxsul məhəllələrində oxuyan, rəqs edəm ac təlxəyin nağılını... Budur, mənim nağılım. Ac qalmağın,
evsizliyin nə olduğunu dərk etmişəm! Qəlbində ümmanlar qədər qürür gəzdirən atan, köçəri təlxək
olmağına görə o qədər təhqiredici ağrılar çəkib ki... Bütün bunlara baxmayaraq, yaşamışam. Dirilər
haqqında, adətən az danışılır. Yaxşısı budur, sənin haqqında danışaq, Ceraldina.
Sən mənim familiyamı daşıyırsan – Çaplin! Qırx ildən artıqdır ki, o, yer üzünün insanlarını güldürür.
Onların güldüyündən daha çox, mən ağlamışam.
Bil ki, sən yaşadığın dünya təkcə musiqi və rəqsdən ibarət deyil.
Gecə yarısı böyük salonlardan çıxanda öz varlı pərəstişkarlarını unut. Amma səni evə aparan taksi
sürücüsündən arvadinin vəziyyətini unutma.
Əgər onun arvadı hamilədirsə, əgər gələcək uşağa pal-paltar almağa onların imkanı yoxdursa,
onun cibinə pul qoy.
Tapşırmışam sənin bu cür xərclərini bank ödəyər. Başqa xərclərdə isə qənaətcil ol! Hərdən bir
metrodan da istifadə et. Şəhəri gəz. Insanları müşahidə et.
Heç olmasa gündə bircə dəfə öz-özünə de: “Mən də bunlardan biriyəm”!
Bəli, qızım, sən onlardan birisən! Adətən, incəsən insanlara səmaya uçmaq üçün qanad
verməmişdən əvvəl onların ayaqlarını qırır.
Elə ki, özünü tamaşaçılardan yüksəkdə hiss etdin, o saat səhnədən uzaqlaş. Qarşına çıxan ilk taksilərdən
birinə əyləş. Paris ətrafına dolan. Sən bu yerlərdə sənin kimi, hətta səndən də gözəl, səndən də qəşəng,
qürurlu rəqqasələrə rast gələcəksən. Burada teatrların gözqamaşdırıcı prpojektorlarından əsər-əlamət
olmayacaq. Onlar üçün projektor – aydır. Onlara yaxşı-yaxşı nəzər sal. Bəlkə onlar səndən də yaxşı rəqs
edirlər?
Etiraf et, mənim qızım! Həmişə səndən yaxşı rəqs edən, səndən də yaxşı çalan tapılar. Və yadında
saxla ki, hələ Çarli ailəsində elə bir kobud ailə tapılmaz ki, o, Sena sahillərində dilələnlərə gülmüş olsun,
onları ələ salsın...
Mən öləcəyəm. Lakin sən yaşayacaqsan. Sənin yoxsul olmağını istəmirəm. Bu məktubla bərabər sənə çek
kitabçası göndərirəm. Nə qədər istəyirsən, o qədər də xərclə.
Amma elə ki, iki frank xərclədin, bil ki, üçüncüsü sənin deyil. Bu bir frank ehtiyacı olan naməlum
adama qismət olmalıdır. Sən belələrini asanlıqla tapa bilərsən. Əgər bu cür naməlum kasıbları görmək
istəsən onlara hər yerdə rast gəlmək olar. Səninlə bu haqda ona görə danışıram ki, mən bu “şeytanın”
aldadıcı qüvvəsinə bələdəm.
Bilirsən, mən uzun müddət sirkdə işləmişəm. Həmişə də kəndirbazlar üçün həyəcan keçirmişəm.
Lakin bir həqiqəti sənə deməyə məcburam: adamlar möhkəm torpaq üstündə etibarsiz kəndir
üstündəkindən daha tez-tez yıxılırlar. Brilyanda məftun olmusansa, sənin yıxılacağın labüddür. Ola bilər,
günlərin bir günündə bir şahzadə səni özünə məftun edə. Sən elə bu andan dönüb təcrübəsiz kəndirbaz
olacaqsan. Təcrübəsizlər də həmişə yıxılırlar. Qəlbini daş-qaşlara, qızıla satma. Bil ki, dünyada ən böyük
briliant – günəşdir. Xoşbəxtlikdən o da hamının sifətinə şəfəq saçır.
Elə ki, birini sevdin, onu bütün qəlbinlə sev.
Bilirəm, atalarla evladların mübarizəsi daimidir. Qızım, mənimlə, mənim fikirlərimlə mübarizə et.
İtaətkar evladlar mənim xoşuma gəlmir. Bu bayram gecəsində istəyirəm möcüzə baş versin: sən məni başa
düşəsən, həqiqətən başa düşüb nə demək istədiyimi anlayasan...
Ceraldina, artıq çarli qocalıb. Gec-tez səhnədə geydiyin ağ paltar əvəzinə qara geyinib qəbrim üstünə
gələcəksən. Səni kövrəltmək istəmirəm. Ancaq hərdən bir güzgüyə bax, orda məni görəcəksən.
Damarlarında qanım var. Mənim damarlarımda qan dayananda da istəyirəm ki, sən atanı – Çarlini
unutmayasan. Doğrudur, mən mələk olmaməşam. Amma insan olmağa həmişə can atmışam. Sən də buna
cəhd et!
Öpürəm səni, Ceraldina. Sənin Çarlin”.
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ADRIEN BRODY

Edrian Broudi tarix elmləri professoru və
rəssam Eliyot Broudi və məşhur fotoqraf-jurnalist
Silvia Plaşi cütlüyünün 14 aprel, 1973-cü ildə
Nyu-York şəhərində dünyaya göz açan
övladlarıdır. Edrianın ata tərəfdən nənəsi yəhudi,
anası isə Macarıstan doğumlu bir katolik idi.
Anasının çəkdiyi şəkillərdə tez-tez yer
alaraq artıq kamera qarşısında rahat olmağa
öyrəşən və hələ uşaq ikən aktyor olmağı arzulayan
Edrian Broudi 12 yaşı olarkən dostlarının ad günü
şənliklərində “Möcüzəli Edrian” adı ilə müxtəlif
sehrbaz tamaşaları göstərərdi. Bu istedadı onu
izləyən anasının diqqətini çəkir və beləliklə, onun
aktyorluq dərsləri keçməsinə qərar verir. Əvvəl
“American Academy of Dramatic Arts”da uşaqlar
üçün təşkil olunan həftəsonu proqramlarında
iştirak edir, bundan sonra Nyu-Yorkda “Fiorello H.

LaGuardia High School of Music & Art and
Performing Arts”da aktyorluq üzrə təhsil almağa
başlayır.
1980-ci illərdə Broadvey tamaşalarında və
qısa bir müddət Meri Tayler Morla birlikdə “Annie
McGuire” adlı televiziya serialında rol alır. Edrian
1989-cu il istehsalı, Vudi Allenin “Nyu-York
hekayələri” (“New York Stories”) adlı filmində
kiçik rol alır. Bundan sonra 1993-cü ildə Stiven
Soderberqin “Yüksəklik kralı” filmində Lester
rolunda çəkilir.
1998-ci il istehsalı “Restaurant” adlı
filmdəki rolu ilə “Independent Spirit” mükafatına
namizəd göstərilir. Buna kimi aktyor bir çox
filmlərdə, televiziya seriallarında çəkilir, lakin bu
filmlər aktyorun istedadının Hollivudda kəşf
edilməsi üçün kifayət etmirdi. Elə həmin il Terrens
Malikin “İncə qırmızı xətt” (“The Thin Red Line”)
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filmində rol alır. Növbəti il isə 3 filmə; Spik Linin
rejissorluğu ilə “Samın yayı” (“Summer of Sam”),
Riçard Şepardın triller janrında çəkdiyi “Oxygen”
və Barri Levinsonun “Azadlıq zirvələri” (“Liberty
Heights”) filmlərində çəkilir.
2000-ci ildə Edrian iki filmə çəkilir.
Bunlardan biri “Harrisonun gülləri” (“Harrison's
Flowers”), digəri isə “Çörək və qızılgüllər”
(“Bread and Roses”) olur. İngiltərəli aktyor Ken
Loaçın rejissorluğu ilə çəkilən “Çörək və
qızılgüllər” filmindəki Sam Şaprio rolundan sonra
aktyor artıq beynəlxalq arenada tanınmağa
başlayır.

Bundan sonra bir neçə filmdə rol alan
amerikalı aktyora dünya miqyasında şöhrət gətirən
və bir çox mükafat qazandıran film isə Roman
Polanskinin 2002-ci ildə lentə aldığı “Pianoçu”
(“The Pianist”) filmi olur. İkinci Dünya
Müharibəsi illərində Vladislav Şpilman adında çox
istedadlı polşalı, yəhudi bir pianistin Varşavanın
arxa küçələrindəki həyat mübarizəsini
müvəffəqiyyətlə canlandırdığı bu rol üçün aktyor
qaldığı evdən və maşınından imtina edərək aylarla
içinə qapanıq bir həyat yaşayan, pianinoda Şopenin
musiqilərini ifa etməyi öyrənən, 13 kilo arıqlayan
və yaşadığı stress nəticəsində uzun müddət birlikdə
olduğu sevgilisindən ayrılan birinə çevrilir. Bu
filmdəki roluna görə 2002-ci ildə “Ən yaxşı
aktyor” nominasiyasında Oskara namizəd göstərilir
və qalib olur. Mükafat mərasimində mükafatı
vermək üçün onu səhnəyə çağıran Hel Berrini
öpərək zaldakı bütün insanları təəccübləndirən
məşhur aktyorun yarışdığı digər namizədlərin

hamısı öncədən Oskarı qazanmış aktyor idi
(Nikolas Keyc, Mişel Keyn, Daniel Dey Levis,
Cek Nikolson). Həmçinin o, “National Society of
Film Critics” və “Boston Society of Film Critics”
mükafatlarına da sahib olur.
2003-cü və 2004-cü ildə ard-arda “Oxuyan
Dedektiv” (“The Singing Detective”), “Kənd”
(“The Village”) filmlərində rol alır. 2005-ci ildə
“Dəri” (“The Jacket”) adlı filmdə canlandırdığı
Cek Starks və Piter Ceksonun rejissorluğunu etdiyi
“Kinq Konq” filmindəki Cek Driskoll obrazları ilə
aktyor uğurlu karyerasına davam edir, həmçinin
aktyor bu il Tori Amosun musiqili video oyununun
səsləndirməsində iştirak edir.
Aktyorun 2008-ci ildə çəkildiyi 3 filmdən“Bloom qardaşları” (“The Brothers Bloom”),
“Kadillak Rekords” (“Cadillac Records”),
“Matadorun ev sahibəsi” (“A Matador's Mistress” )
“Kadillak rekords” filmindəki rolu daha uğurlu
olur. Növbəti il aktyor “Xülya” (“Splice”) və
“Giallo” filmlərində rol alır.

2010-cu ildə 4 filmə çəkilən aktyorun bu
filmlər arasında triller janrında çəkilən “Sınaq”
(“The Experiment”) filmindəki rolu daha çox
diqqət çəkir.
2011-ci ildə aktyor iki filmdə rol alır.
Rollardan biri Vudi Allenin Oskarı əldə etmiş
“Gecə yarı Parisdə” (“Midnight in Paris)” filmində
məşhur sürreal rəssam Salvador Dali obrazı olur.
Digər rolu isə Toni Keyin rejissorluğu ilə çəkilən
“Dəstə” (“Detachment”) filmində Henri Bartes adlı
bir müəllim obrazı olur.
Uşaq vaxtı aktyor divarlar üzərində
sərgilədiyi kiçik şoulardan birində yıxılaraq
burnunu sındırıb. 1992-ci ildə isə motosiklet qəzası
keçirib. Qəzada bir maşının üzərindən havada
uçaraq asfalta çaxılıb və təkrarən burnunu sındırıb.
Bu sınığın sağalması uzun bir müddət aparıb.
Aktyor 2004-cü ildə “Esquire” jurnalı
tərəfindən Amerikanın ən yaxşı geyinən adamı
seçilib. Hal-hazırda Skay Nellor ilə birlikdə
yaşayır.
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UMA
Thurman

Uma Turman 19 aprel 1970-ci ildə
Bostonda (ABŞ) dünyaya göz açmışdır. Anası
Nena von Şlebrüqqe Isveç əsilli model, atası
Robert Turman isə professor idi. Valideynləri
1967-ci ildə ailə qurub. Robert Turman
Buddizm üzrə Kolumbiya Universitetində dərs
verirdi və uşaqlarını da buddist təlim-tərbiyəsi
ilə böyütmüşdü. Hətta öz uşaqlarının adını da
hind adları idi. Umanın adı “müqəddəs
bağışlayan” mənasını verir. Uma Turmanın
Qanden, Deçen və Mipam adlı üç qardaşı və
Taya adlı bir ögey bacısı vardı. Taya atasının
əvvəlki nigahından olan uşaq idi. Turman və

qardaşları uşaqlıq dövrünün bir hissəsini
Hindistanda keçirib.
Atasının işlərinə görə tez-tez başqa
yerlərə köçmək məcburiyyətində qalan ailə
Uma Turmanı Massaçusets və Nyu-York
şəhərlərində böyüdüb. Uma uşaqlıq illərində
dostları tərəfindən tez-tez lağ obyektinə
çevrilirdi. Dostları onun qəribə adını, üz
quruluşu və böyük ayaqlarını lağa qoyurdular.
10 yaşında olarkən anası onun burnundan
estetik əməliyyat olmasını istədi. Bu hadisə
aktrisanı uzun illər narahat etdi, özgüvənini
sarsıtdı.
Turman ilk aktrisalıq sınağını “Northfield
Mount Hermon” liseyində etdi. Dərs qiymətləri
o qədər də yaxşı deyildi, amma səhnədə
möhtəşəm oyunlar sərgiləyirdi. "Puta" adlı bir
tamaşada sərgilədiyi rolu sayəsində istedadı bir
neçə insan tərəfindən kəşf edildi və professional
olaraq aktrisa olmağa qərar verdi. 15 yaşında
oxuduğu liseyi yarımçıq qoyaraq aktrisalıq
arzusu ilə Nyu-Yorka köçdü. Özünü
dolandırmaq üçün ilk illər restoranda qab
yuyan kimi işləyirdi.
Turman 16 yaşında model kimi fəaliyyət
göstərir, "Elite" model agentliyi ilə müqavilə
imzalayır və qısa müddətdə ətrafındakıların
diqqətini çəkərək "Glamour Magazine", "Vogue",
"Rolling Stone" kimi jurnalların üz qabığında
yer alır.
Aktrisa ilk film təcrübəsini 1988-ci ildə
həyata keçirir. Bu il düz 4 filmdə rol alır. Bu
filmlər "Coni, yaxşı ol" (“Johnny Be Good”),
"Gecə atanı öp" (“Kiss Daddy Goodnight"),
"Baron Münxauzenin macəraları" (“Baron
Munchausen”) və "Təhlükəli münasibətlər"
(“Dangerous Liaisons”) idi. İlk üç film o qədər
də uğur qazanmır. Ancaq "Təhlükəli
münasibətlər" Qlen Klouz və Mişel Pfayfferi
"Oskar”a namizəd etdi, həmçinin, kino
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produserlərin Turmana daha çox maraq
göstərməsinə səbəb oldu. Film seansa girəndən
sonra Turman medyada diqqət mərkəzində
olmağa başladı, hətta həmkarı Con Malkoviç bir
müsahibəsində onun çox istedadlı və ağıllı
olduğunu deyir.
1990-cı ildə aktrisa hələ 19 yaşında ikən
Fred Uardla "Henri və Cun" adlı filmdə rol aldı.
Film seks səhnələri ilə bol olduğu üçün geniş
kütləyə təqdim edilə bilmədi, amma aktrisa ona
qarşı olan diqqəti bir az da artırdı.
Elə həmin il Turman Con Bormanın
rejissorluğunu etdiyi "Ürək haradadır" (“Where
The Heart Is”) adlı komediyada çəkilir. 2 il sonra
isə triller janrındakı "Son analiz" (“Final
Analysis”) filmində Riçard Gir və Kim
Bessincerlə birlikdə kamera qarşısında çıxış
edərək Diana Baylor adlı bir psixoterapiya
xəstəsini canlandırır.
Umanın baş rolunda oynadığı ilk film
1993-cü il istehsalı "Hətta qız kovboylarda
bəzən qəmgin olur" (“Even Cowgirls Get the
Blues”) adlı film olur. Film Qas Van Santın
rejissorluğu ilə çəkilmişdi, amma əldə etdiyi

gəlir baxımından o qədər də uğur gətirmədi.
Həmçinin bu filmdəki roluna görə aktrisa bir
çox tənqidçilər tərəfindən mənfi rəylər aldı.
Həmçinin bu aralıqda Robert De Niroyla birgə
çəkildiyi "Dəli it və Qlori" filmi də o qədər
uğurlu olmadı.
Son uğursuzluqdan sonra Turman
Kventin Tarantinonun "Kriminal Qiraət" (“Pulp
Fiction") filminin sınaq çəkilişlərində iştirak
edir. Tarantino "Dəli it və Qlori" filmindəki
rolunu gördükdən sonra Turmanı seçməyi heç
düşünməmişdi, ancaq seçmələrdən sonra axşam
yeməyində oldular və Tarantino filmdəki Mia
obrazı üçün Turmandan daha yaxşı bir seçim
olmayacağını anladı."Kriminal Qiraət" bütün
dövrlərin ən uğurlu filmlərindən biri oldu, kult
film kimi özünü təsdiqlədi. Eyni il Turman "Ən
yaxşı ikinci dərəcəli aktrisa" nominasiyası üzrə
“Oskar”a, həmçinin “Qızıl Qlobus”a da namizəd
oldu. Bu filmdən sonra Turman Tarantinonun
ən sevimli aktrisalarından biri oldu.
Aktrisa sonrakı illər "Pişiklər haqqında
həqiqət", "Betmen və Robin", "Qattaka",
"Qisasçı" (“The Avengers”) və "Səfillər" (“Les
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Miserables”) filmlərində rol alır. 1997-1998-ci
illər Turmanın karyerasındakı ən uğursuz
dövrlər idi, çünki çəkildiyi filmlər o qədər də
uğur qazanmamışdı, aktrisa tez-tez mənfi rəylər
alırdı, hətta ən pis aktrisa nominasiyasında
mükafatlara da layiq görülürdü.
Aktrisanın 1998-ci ildəki uğursuz
fəaliyyətin gedişatı və hamiləlik sonrası Turman
çəkilişlərinə bir müddət ara verdi. Daha sonra
az büdcəli filmlərdə və "Şirin və sirr", "Teyp",
"İsterik korluq" (“Hysterival Blindness”) kimi
televizya filmlərində rol alır. Aktrisa "İsterik
korluq" filminin produserliyini də etmişdi və bu
filmdəki roluna görə "Qızıl Qlobus" mükafatına
layiq görülür. Həmnçinin bu aralıqda model
peşəsinə qayıdır. Sonra bir müddət Fransa
kosmetika şirkəti “Lancome”də mətbuat katibi
kimi işlədi.
5 il davam edən uzun bir müddətdən
sonra aktrisa önəmli rollarla karyerasını davam
etdirmək istəyir. 2003-cü ildə "Ödəmə çeki"
(“Paycheck”) filmində rol alır. Bu filmdən bir az
sonra karyerasının ən önəmli filmlərindən biri
olan, Tarantinonun rejissorluğunu etdiyi "Bili
öldürməli" (“Kill Bill”) filmlər seriyası gəlir.
Tarantino bu filmin ssenarisini Turmandan
ilham alaraq yazdığını demişdi. "Bili öldürməli"
filminin çəkilişləri Turmanın hamiləliyi səbəbilə
bir neçə ay gecikir. Həmçinin Turman bu film
üçün Karate və Yaponca dərsləri alır. Filmə görə
çəkisini azaltmaq məcburiyyətində qalır.
Filmdəki gəlin rolu aktrisaya "Qızıl Qlobus"
namizədliyi, "MTV: Ən yaxşı aktrisa" və "Ən
yaxşı döyüş səhnəsi" mükafatlarını qazandırır.
Artıq 2005-ci ildə Turman Hollivudun ən
çox qazanan aktrisalarından biri olumuşdu. Hər
filmə görə 12,5 milyon dollar qazanırdı. 2005-ci
ildə rol aldığı filmlər isə "Lovğalan" (“Be Cool”),
"Baş nazir" (“Prime”) və "Produserlər" idi.
Növbəti il "Mənim möhtəşəm eks-sevgilim"
(“My Super Ex-Girlfriend”) filmində rol alır.
2007-ci ildə "Onun gözlərindən əvvəlki
həyat" (“The Life Before Her Eyes”) filmində
Diana obrazını canlandırır. 2008-ci ildə aktrisa
"Təsadüfi ər" (“The Accidental Husband”)
filmində çəkilir. Romantik komediya olan film
özünü evlilikdə axtaran bir qadının həyatından
bəhs edir. Həmin il bir neçə televiziya
filmlərində iştirak edən aktrisa növbəti il
"Analıq" (“Motherhood”) filmində çəkilir. 2010cu ildə isə iki filmə: "Persi Cekson və
Olimpialılar” və (“Percy Jackson & the

Olympians: The Lightning Thief”) və "Ayin"
(“Ceremony”) filmində çəkilir.
Aktrisanın son filmi "Bel Ami" filmidir. Film
hələki seansa çıxmayıb. Bu ilin iyun ayında
seansa çıxması gözlənilir.

Şəxsi həyatı. Turman 1980-ci illərin
sonunda rejissor Fil Xoanoyla bir müddət
münasibətdə oldu. Bu aralıqda bir studiya
görüşündə ingilis aktyor Qari Oldmanla tanış
olan Turman Fildən ayrıldı. Turman və Oldman
1990-cı ildə evlənir, ancaq evlilikləri 2 il davam
edir. 1 may 1998-ci ildə "Qattaka" filminin
studiyasında tanış olduğu aktyor Etan Hauke ilə
evlənir. Cütlüyün həmin il Maya Ray adında bir
qızları və 2002-ci ildə Levon Roanla adında bir
oğulları olur. Hətta Hauke həyat yoldaşına
ithafən kitab yazır. Hauke və Turman 2004-cü
ildə boşanırlar. Hauke Turmanın onu
Tarantinoyla aldatdığını düşünmüşdü və
kanadalı model Yen Perzouyla yeni münasibətə
başlamışdı. Turman evliliklərinin sonlarına
doğru ona qarşı xəyanətin olduğunu demiş,
amma kiminlə olduğu barədə məlumat
verməmişdi. 2004-cü ildə otel sahibi Andre
Balazsla birlikdə olmağa başlayır, amma 2006cı ildə münasibətlərinə son qoyurlar.
1997-ci ildə "Empire" jurnalı “Bütün
zamanların ən yaxşı 100 ulduzu” arasında
Turmanı 99-cu seçir. Yenə eyni jurnal
tərəfindən hazırlanan bir siyahıda “Kino
tarixinin ən seksual 100 ulduzu” arasında 20-ci
olur. Turman siyasi və sosial fəaliyyət cəhətdən
çox aktiv biridir. Aksiyalarda tez-tez iştirak edir.
Daha çox qadın hüquqlarının qorunması ilə
bağlı aksiyalarda fəal iştirakı olur. Hal-hazırda
aktrisa Nyu-Yorkda yaşıyır.
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TOP 30

2

Şərikli çörək

Bu sayımızda Azərbaycan
kinomatoqrafiya tarixinin
30 ən yaxşı filmini təqdim
edəcəyik.

1

Fəryad

1969-cu ildə rejissor Şamil Mahmudbəyovun
lentə aldığı film də başımızı uca edən filmlərdən
sayılır. Bir çox ölkələrdə nümayiş olunan film
rəğbətlə qarşılanıb. Əsasən Fazil Salayevin
Məhəmməd obrazı yaddaşlarda iz salıb və bu
özünü sübut etməyə macal tapmayan böyük
potensial sahibi olan aktyorun ən yadda qalan
obrazıdı.

3

1993-cü ildə Vaqif Mustafayevin ssenarisi və
Ceyhun Mirzəyevin rejissorluğu ilə çəkilmiş ən
yadda qalan Azərbaycan filmlərindən biri. Film
Qarabağ müharibəsi illərində azərbaycanlı
batalyon komandirinin ermənilərə əsir
düşməsindən bəhs edir. Film real faktlar
əsasında lentə alınıb və bu film Ceyhun
Mirzəyevin kinoda həm də son işi olub. Deyilənə
görə rejissor filmin təsirindən vəfat edənə
qədər çıxmamışdı.

Bizim Cəbiş müəllim

Eyni ildə (1969) Maqsud İbrahimbəyovun
ssenarisi ilə Həsən Seyidbəylinin çəkdiyi bu film
də uğurlu filmlərdəndi. İkinci Vətən Müharibəsi
illərindən bəhs edən filmin baş qəhrəmanı
çətinliklər qarşısında öz şərəfli peşəsini heç cür
sındırmaq istəməyən müəllimdir.
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4

Bəxt üzüyü

1991-ci ildə Vaqif Səmədoğlu, Orxan Fikrətoğlu,
Ramiz Əzizbəylinin ssenarisi və sonuncunun
rejissorluğu ilə çəkilmiş ilk qrostesk janrlı
filmimiz. Film komediya kimi baxılsa da,
hadisələrin və obrazların təhlili zamanı insanı
düşündürəcək yüksək səviyyəli bir filmə şahid
oluruq.

5

Nəsimi

6

"Milli kinonun monumental filmi"... Bəli, Babək
filmi Azərbaycan kinosunun bir nömrəli filmi
sayılır. Filmə Rusiya 650 min, Azərbaycan 1
milyon rubl ayırmışdı. Çəkilişlərdə beş mindən
artıq insan iştirak edirdi. Filmdə gördüyünüz
Bəzz qalası məxsusi olaraq film üçün taxtadan
hazırlanıb. Filmə "Mosfilmdən" 170 atlı
göndərilib. Gürcüstanda, Daşkənddə, Moskvada
16 fabrik film üçün 1500 dəstdən artıq paltar
tikib. Filmin rejissorluğu öncə Həsən
Seyidbəyliyə tapşırılsa da, sonradan naməlum
səbəbdən ondan alınaraq Eldar Quliyevə həvalə
olunub. 1974-cü ildə Naxçıvanda kütləvi səhnə
çəkilişləri zamanı heç cür lazım olan qədər
insan toplamaq olmayıb çəkilişə. Yerli əhali isə
üzüm yığımında olub. İşə Heydər Əliyev
müdaxilə edərək, filmin çəkilişləri üçün əhalini
köməyə səsləyib. Ekranlara çıxan film bir ilə 35
milyon (!) tamaşaçı toplayıb və 60-a yaxın ölkə
tərəfindən alınıb.

7
1973-cü ildə Həsən Seyidbəylinin rejissorluğu
və Rasim Balayevin kinoda debütü ilə ekranlara
yüksək səviyyəli bir film gəldi. İlk dəfə olaraq
bir Azərbaycan filmi "Kodak" kinolentinə
çəkildi. Film SSRİ-ni Oskarda təmsil etməsi üçün
Moskvaya baxışa göndərildi. Lakin son anda
kobud səhv üzündən (filmin başlanğıc
titrlarında İçərişəhər təsvir olunarkən,
kanalizasiya lyukları görünür) geri qaytarıldı..

Babək

Yeddi oğul istərəm

1970-ci ildə Səməd Vurğunun əsəri əsasında
Tofiq Tağızadənin çəkdiyi film. Film 20-ci illərin
komsomolçularının mübarizələrindən bəhs
edir.
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8

Təhminə

1993-cü ildə Anarın "Beş mərtəbəli evin altıncı
mərtəbəsi" əsəri əsasında Rasim Ocaqovun
çəkdiyi "Təhminə" filmi. Film uğursuz
məhəbbət tarixçəsindən bəhs edir. Qeyd edək
ki, filmdə türk aktrisasının da çəkilməsi təsadüfi
deyil. Səbəb yerli aktrisaların açıq səhnələrdən
imtinası olub.

9

10

Gün keçdi

Anarın "Gürcü familiyası" əsəri əsasında
rejissor Arif Babayevin 1971-ci ildə
ekranlaşdırdığı film. İllər sonra iki sevgilinin bir
günlük görüşündən bəhs edir.

11

Bir cənub şəhərində

Ölsəm bağışla

Rüstəm İbrahimbəyovun ssenarisi və Rasim
Ocaqovun rejissorluğu ilə 1989-cu ildə çəkilmiş
bir film. Film bir insanın daxili mübarizəsi
fonunda cərəyan edir və faciə ilə bitir.

1969-cu ildə Rüstəm İbrahimbəyovun əsəri
əsasında Eldar Quliyevin rejissor kimi kinoda ilk
işi olan film. Filmin Azərbaycan dilində olan
versiyasında finalda Muradın Tofiqi öldürüböldürmədiyi və ya yaraladığı müəmmalı
görünür. Rus dilinə dublyaj edilmiş versiyasında
finaldakı dialoqdan bəlli olur ki, Murad Tofiqi nə
öldürür, nə də yaralayır. Sadəcə onu milisə
izahat yazmaq üçün çağırırlar.
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12

40-cı qapı

2009-cu ildə Elçin Musaoğlunun həm ssenarist,
həm də rejissor kimi yaratdığı bu film son
illərdə çəkilmiş olan ən uğurlu filmlərimizdən
biri hesab olunur. Film anasına maddi dəstək
vermək üçün məktəbi atıb, işləmək istəyən
uşağın mübarizəsindən bəhs edir. Film 2009-cu
ildə Hyuston kino festivalında "Ən yaxşı əcnəbi
film" kateqoriyasında qalib olub.

13

Həm ziyarət, həm ticarət

1995-ci ildıə ssenarisi Rüstəm İbrahimbəyova,
rejissorluğu Rasim Ocaqova məxsus bu film
çəkilir. Türkiyədə qohumu tapılan Mustafa öz
türk qohumunu görmək üçün arvadı ilə bərabər
qonşu dövlətə gedir. Traqikomediya janrlı bu
film "Ad günü" filminin məntiqli davamı kimi
göstərilir və filmdəki Mustafa obrazı sırf Hacı
Məmmədov nəzərə alınaraq yazılıb

14

Arşın mal alan

1945-ci ildə dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun
əsəri əsasında rejissorlar Rza Təhmasib və
Nikola Leşşenko tərəfindən çəkilmiş dünyaca
məşhur bir Azərbaycan filmi. Təkcə 1945-ci ildə
bu filmə (ekrana buraxıldıqdan sonra) 16,27
milyon tamaşaçı baxmışdır. 8-ci yeri tutmaqla
prokat lideri olmuşdur. ("Domaşnaya
Sinematika" bədii filmlərinin kataloqu. Moskva,
1966). Film nəinki Azərbaycan, həm də Sovet
kinosuna dünya şöhrəti qazandırmışdır. Rusiya
kinosunun 100 illiyi münasibətilə aparılan
sosioloji tədqiqatlar nəticəsində Sovet
kinosunun inkişafına əhəmiyyətli təsir
göstərmiş Sovet filmlərinin və Sovet ekranında
uzun illər nümayiş etdirilmiş xarici ölkə
filmlərinin arasından "100 Sevimli film"
seçilmişdir. Həmin filmlər üç hissəyə-Qızıl,
Gümüş və Bürünc siyahılara ayrılmışdır. 1945ci ildə istehsal olunmuş "Arşın Mal Alan"
kinokomediyası məşhur kino mütəxəssislərinin
yekdil rəyi ilə "Qızıl Siyahı" ya daxil edilmişdir.
("Oqonyok" jurnalı, № 2, Yanvar, 1996). Film
136 ölkədə nümayiş etdirilmiş, 86 dilə tərcümə
edilmişdir. Soltan bəy obrazını oynayan Ələkbər
Hüseynzadə filmdən əvvəl 600 dəfə səhnədə bu
obraza həyat vermişdir. Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi Beynəlxalq Bankın maliyyə dəstəyi ilə
"Arşın mal alan" filminin Moskva Film
Fondundakı nüsxəsinin ölkəmizə gətirilərək,
Azərbaycan dilində yenidən bərpa olunmasını
təşkil edib. 16 May, 2006-cı ildə film 60 illiyində
ilk dəfə nümayiş etdirilib. Filmin çəkilməsi
Stalinin göstərişi ilə həyata keçirildiyindən Mir
Cəfər Bağırov çəkilişlərə xüsusi nəzarət
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16

etmişdir. Filmdə gözə dəyən nə varsa hamısı
təbiidir. Bu filmdə ümumiyyətlə butafordan
istifadə edilməyib. Qızıl, bəzək əşyalarından
tutmuş bütün ev əşyalarına qədər hər şey təbii
və həqiqətən qiymətli əşyalardır. Rəşid
Behbudov xatırlayırdı ki, çəkilişlərdə istifadə
olunan qiymətli əşyalar muzeydən və xüsusi
elanlarla əhalidən çəkiliş müddətinə
götürülmüşdü. Leyla Bədirbəyli Gülçöhrə roluna
50 qızın içərisindən seçilmişdi.

15

Qəzəlxan

1991-ci ildə Şahmar Ələkbərovun ssenarisi və
rejissorluğu ilə çəkilmiş qəzəlxan Əliağa Vahidə
aid bioqrafik film. Filmdə vahid məzmun yoxdur
və tamaşaçı xronolojı ardıcıllıqla qəzəlxanın
həyatını görür. Film Daşkənddə keçirilən
beynəlxalq kino festivalında ən yaxşılardan biri
olub.

Küçələrə su səpmişəm

17

2004-cü ildə Nicat Feyzullayevin rejissorluğu ilə
çəkilmiş film. İki əmioğlunun dostluğundan,
faciəsindən bəhs edən bu filmin aktyor
ansamblı da möhtəşəmdir.

Günaydın, mələyim!

2008-ci ildə Oqtay Mirqasımovun rejissorluğu
və Ayan Mirqasımovanın baş roldakı ifası ilə
daha bir yadda qalan film. Psixoloji yüklü bu
film Qarabağ müharibəsi zamanı ərini itirmiş
bir aktrisa qadının fonunda cərəyan edir.
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Yol əhvalatı

20

Bəyin oğurlanması

1980-cı ildə rejissor Teymur Bəkirzadə
tərəfindən lentə alınan bu komediya filmi bu
günə qədər ən baxımlı filmlərimizdən sayılır.
Xüsusən aktyor heyətinə görə.

19

İstintaq

1979-cu ildə çəkilmiş ssenarisi Rüstəm
İbrahimbəyova, rejissorluğu Rasim Ocaqova aid
növbəti yadda qalan film. Film 60-cı illərdə
Azərbaycanda baş verənlər ətrafında cərəyan
edir. Filmdə rüşvətxorluq tənqid edildiyi üçün
ilkin olaraq ekranlara buraxılması qadağan
edilmişdi. Çox çətinliklə ekranlara buraxılandan
sonra film bütün ölkədə böyük səs-küyə səbəb
oldu. Rusiyanın bəzi vilayət komitələri rəhbərlik
etdikləri ərazilərdə filmin baxışını qadağan
etdilər. Moskva isə öz növbəsində filmi ona görə
qəbul etmişdi ki, orada söhbət Azərbaycandan
gedirdi və deməli bütün ölkənin adına ləkə sala
bilməzdi.

1986-cı ildə Ceyhun Mirzəyev və Vaqif
Musatafayevin birgə rejissorluq etdikləri ən
gözəl filmlərimizdən biri. Filmdəki yağış
həqiqidir. Filmin rejissorlarından biri Vaqif
Mustafayev Space televiziyasında
müsahibəsində demişdir: Mən bu filmi
çəkdiyimi həmişə gizlədirdim və utanırdım bu
filmə görə. Lakin sonralar görəndə ki, tamaşaçı
bu filmi sevdi, indi rahatlıqla deyə bilirəm ki,
bəli, bu filmi mən çəkmişəm. Filmin sonuna
yaxın toy səhnəsində aktyor Muxtar Maniyev
aktyor Səyavuş Aslana onun xəbəri olmadan
sillə vurur. Bu rejissorun təlimatı idi ki, səhnə
daha da təbii alınsın. Pirotexnik obrazının ifaçısı
aktyor Ələsgər Məmmədoğlu həqiqətən stuldan
yıxılır. Digər aktyor yoldaşları onunla zarafat
etmişdilər. Filmin əvvəllərində partlayış
səhnəsində Hacı İsmayılov həqiqətən ikinci
mərtəbədən yıxılır. Filmin quruluşçu rejissorluq
işi əvvəlcə Tofiq İsmayılova həvalə edilmişdi.
Rejissor hətta sınaq çəkilişlərinə də başlamışdı.
Təxminən 3-4 ay sınaq çəkilişləri aparıldıqdan
sonra, gözlənilmədən vəziyyət dəyişdi. Vaqif
Mustafayev və Ceyhun Mirzəyev filmin
quruluşçu rejissorluğuna təyin edildilər.
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Ögey ana

1958-ci ildə Həbib İsmayılov tərəfindən
çəkilmiş bu film tamaşaçılara Ceyhun Mirzəyevi
tanıtdı.

22

Uzaq sahillərdə

1958-ci ildə Tofiq Tağızadənin rejissorluğu ilə
çəkilmiş bu film İkinci Vətən Müharibəsi zamanı
azərbaycanlı partizan "Mixaylo" ləqəbli Mehdi
Hüseynzadənin igidliklərindən bəhs edir.

23

Axrıncı aşırım

1971-ci ildə Kamil Rüstəmbəyovun rejissorluğu
ilə çəkilən film. Film yazıçı Fərman
Kərimzadənin "Qarlı Aşırım" romanı əsasında
ekranlaşdırılmışdır. "Axırıncı aşırım" filmi iki
nüsxədə müxtəlif sonluqlarla lentə alınıb. Belə
ki, Azərbaycan nüsxəsində Qəmlo Kərbəlayi
İsmayıl tərəfindən, ancaq rus nüsxəsində isə
daima Yədullanın (Yədulla, Kərbəlayi İsmayılın
ölən oğludur) məzarının yanında gizlənən bir
qaçağın əli ilə o dünyaya göndərilir. Hazırda hər
iki nüsxə qorunub saxlanılır. Rejissor Kamil
Rüstəmbəyov filmin sonunu belə çəkmişdi:
Qəmlo Kərbəlayinin sözünə məhəl verməyib
atlıların ardınca yollanır və Abbasqulu bəyi
öldürür. Sözü yerə düşən Kərbəlayi isə
Qəmlonun ardınca yollanır, lakin, Abbasqulu
bəyi xilas edə bilmir və qəzəbindən Qəmlonu
öldürür. Kərbəlayinin belə cəsur göstərilməsi
yuxarı dairələrdəki kinotənqidçilərin xoşuna
gəlmir və rejissordan filmin sonluğunu
dəyişməsini tələb edirlər. Rejissor qısa bir
çəkiliş edir, Qəmlonu Xudayarın qardaşı
öldürür, film montaj edildikdən sonra ekranlara
çıxır. Lakin filmə diqqətlə baxsaq görərik ki,
Kərbəlayinin adamlarından biri təşviş içərisində
gəlib kəndlilərə xəbər verir ki, Kərbəlayi
Qəmlonu gəbərtdi. Məhz filmdə qalan bu səhnə
yuxarıda deyilənləri sübut edir. Aktyor Yusif
Vəliyevin Kərbəlayi İsmayıl obrazını
səsləndirməsini obrazın ifaçısı Adil İsgəndərov
məsləhət görüb. Film Azərbaycan kinosu
tarixində əsl kişi filmi adını almışdır. Film real
faktlar əsasında çəkilib. Abbasqulu bəy
Şadlınski də, Kərbəlayi İsmayıl da, Qəmlo da
real həyatda yaşamış insanlardır. Əbdül
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Hər şey yaxşılığa doğru

Mahmudov: … "Axırıncı aşırım" filmində Məlik
Dadaşovun silləsindən aldığım zədə hələ də
dodağımın kənarında çapıq şəklində
qalmaqdadır. Hətta dişim də sınmışdı ki, onu da
hələ düzəltdirməmişəm, olduğu kimi qalır" ...
("Axırıncı aşırım: Azərbaycan kişilərinin
kinosu" – Ekspress qəzeti, 10.07.2003, Ulduzə
Qaraqızı).

24

Sahə

2010-cu ildə ekranlaşdırılan AzərbaycanGürcüstan ortaq yapımı olan İlqar Safat filmi.
Hadisələr polis SAHƏ-sində baş verir. Baş
qəhrəman öz fobiyasına qalib gəlməlidi. Janrına
görə art-xaus olsa da kommersiya cəhətdən də
uğurlu sayıla bilər. Filmdəki roluna görə baş rol
ifaçısı Timur Oduşev 32-ci "Hollivudun gənc
istedadları" mükafatına (32nd Young Artist
Awards) layiq görülmüşdür.

1997-ci ildə Vaqif Mustafayevin çəkmiş olduğu
qısa metraj film. Film bütün müharibələrin
əleyhinə etiraz olaraq səslənir. 1)1998-ci ildə
44-cü Oberhauzen Beynəlxalq Qısametrajlı
Filmlər Kinofestivalı Filmə Böyük Beynəlxalq
Münsiflər heyətinin "sülh məramına və
yumoruna görə" "Ulenşpigel" Prizi verilmişdir.
Filmə Humanizmə görə Katolik Kilsələr
Assosiasiyasının Prizi verilmişdir. Filmə Katolik
Filmlər Assosiasiyasının Prizi verilmişdir. Filmə
Şərəf və ləyaqətə görə "Don Kixot" Prizi
verilmişdir. 1998-ci ildə VIII Sankt-Peterburq
Beynəlxalq Kinofestivalı Vətəndaşlıq
müdrikliyinə və yaradıcılıq qələbəsinə görə
rejissor Vaqif Mustafayevə Priz vermişdir.
2001-ci ildə İstanbul Beynəlxalq Kinofestivalı
Qısametrajlı bədii filmlər üzrə filmə "Qızıl
Atilla" Prizi verilmişdir.

22

Film Fiction | Aprel, №8

26

Fransız

1995-ci ildə Əmir Pəhləvanın ssenarisi və elə
onun özü ilə Vaqif Mustafayevin müştərək
rejissorluğu ilə çəkilmiş traqikomediya. Film
Avropadan qayıdandan sonra öz milli-mənəvi
dəyərlərimizə yuxarıdan aşağı baxan
həmyerlimizdən bəhs edir.

27

kinosunda yeni dalğanın ilk uğurlu müjdəçisi
adlandırmışdır. 1989-cu ildə Odessada "Qızıl
Dyuk" Beynəlxalq Kinofestivalında filmə Odessa
centlmenlərinin Prizi verilmişdir. Hətəm
rolunun ifasına görə aktyor Mamuka
Kikaleyşviliyə Priz verilmişdir. 1989-cu ildə
Qabrovoda komediya filmlərinin festivalında
filmə "Çaplinin Qızıl Əl Ağacı" Prizi verilmişdir.
1989-cu ildə film "Sovetskaya Kultura"
qəzetinin Prizinə layiq görülmüşdür. 1989-cu
ildə Kalinində Sovet kinosu aktyorlarının
"Ulduzlar-89" I Ümumittifaq Festivalında aktyor
Mamuka Kikaleyşviliyə debütə görə Priz
verilmişdir. 1991-ci ildə quruluşçu rejissor
Vaqif Mustafayevə, quruluşçu operator
Aleksandr İlxovskiyə, səs operatoru Əsəd
Əsədova, aktyorlar Mamuka Kikaleyşviliyə və
Yaşar Nuriyə, quruluşçu rəssam Nazim
Hacıyevə, ikinci rejissor Nizami Musayevə
Azərbaycan Republikasının Dövlət Mükafatı
verilmişdir.

28

Ötən ilin son gecəsi

Yaramaz

Anarın ssenarisi əsasında Gülbəniz
Əzimzadənin rejissoru olduğu bu film təqvimin
son gününün gecəsindən bəhs edir. Olduqca
gözəl nüanslarla işlənən film əsərdəki auranı
qoruya bilib.
1988-ci ildə Vaqif Mustafayev tərəfindən
çəkilmiş film. Amerikan tənqidçisi R. Hollouey
"Faynenşl Tayms" qəzetində "Yaramaz" filmini
yenidənqurmanın ab-havasını göstərən ən yaxşı
ekran əsəri hesab etmiş, kinolenti Sovet
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O olmasın, bu olsun!

1956-cı ildə bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun əsəri
əsasında Hüseyn Seyidzadənin rejissoru olduğu
film. Film Azərbaycan kinosunun ən uğurlu
filmlərindən biri sayılır və 30-a yaxın ölkədə
nümayiş olunub.

30

Uşaqlığın son gecəsi

1968-ci ildə Maqsud İbrahimbəyovun ssenarisi
və Arif Babayevin rejissoru olduğu film. Film
insanın formalaşmasından, özünü dərk
etməsindən bəhs edir.
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th

20 Century Fox

“20-ci Əsr Foks Kinostudiyası” Hollivudun 6 ən böyük studiyasından biridir. Los-Ancelesdə,
Beverli Hillsin qərbində yerləşən studiya “News Corporation” şirkətinə məxsusdur.
“20th Century Fox” 1935-ci ildə iki şirkətin birləşməsi nəticəsində yaranmışdı. Bunlardan birincisi
1915-ci ildə əsası qoyulmuş “Fox Film Corporation”, ikincisi isə 1933-cü ildə yaradılmış “Twentieth
Century Pictures” şirkətləri idi.
Studiyanın ən uğurlu filmləri sırasında “Star Wars” (“Ulduz Müharibələri”), “Ice Age” (“Buz
Dövrü”),” X-Men” (“X – Adamlar”), “Die Hard” (“Məğlubedilməz”), “Alien” (“Yad”), “Planet of the Apes”
(“Meymunlar Planeti”), “Home Alone” (“Evdə Tək”) film seriyaları, “The Simpsons” (“Simpsonlar”),
“Family Guy” (“Qriffinlər”) və “American Dad!” (“Amerikalı Ata!”) animasiya serialları və s. var.
Studiyanın ilk məşhur ulduzu Şirli Templ olmuşdu. Digər məşhurlar arasında Betti Qreybl, Cin Tirni,
Merilin Monro, Ceyni Mensfild və b. da var idi. Studiya ilk dəfə “Ən Yaxşı Aktrisa” nominasiyasında
Oskara namizəd olan və ilk afro-amerikalı film ulduzu sayılan Doroti Dendric ilə müqavilə bağlamış ilk
Hollivid studiyası idi. Hal-hazırda dünya üzrə ən çox gəlir gətirmiş iki film – “Avatar” (“Avatar”) – 2009
və “Titanic” (“Titanik”) – 1997 filmləri bu studiyanın məhsuludur.
Studiyanın ilk filmləri sırasında 1915-ci ildə çəkilmiş “Regeneration” (“Regenerasiya”) və 1917ci ildə çəkilmiş, hal-hazırda itmiş film hesab edilən “Cleopatra” (“Kleopatra”) var idi. Studiya “Ən Yaxşı
Film” kateqoriyasında ilk Oskarı 1932/3-cü illər Oskar mərasimində “Cavalcade” (“Parad”) filminə görə
aldı. Studiyanın bu kateqoriyada Oskar almış digər filmləri:
1950 – “All About Eve” (“İv Haqqında Hər Şey”)
1965 – “The Sound of Music” (“Musiqi Səsi”)
1970 – “Patton” (“Patton”)
1971 – “The French Connection” (“Fransız Əlaqəsi”)
1997 – “Titanic” (“Titanik”)
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Michel Hazanavicius və
Bérénice Bejo ilə müsahibə

Bu sayımızın müsahibə bölməsində ən
yaxşı film nominasiyasında bu il Oskarı əldə etmiş
"Artist" filminin rejissoru Mişel Hazanaviçus və
filmin baş rol ifaçılarından Berenik Bejo ilə birgə
müsahibəsini təqdim edirik.
Sizi 1920-ci illər tərzində səssiz film
çəkməyə təhrik edən səbəblər və
prodüserləri razı salma anlarında
qarşılaşdığınız çətinliklər nələrdi?
Bir çox ünsürün birləşməsindən bir
araya gəldiyi üçün təsirlənmənin tam nə
olduğunu izah etmək asan deyil. Prodüserləri
razı salmaq üçün əvvəlki iki filmimin
məşhurluğundan istifadə etdim. İnsanlar nə
etmək istədiyimi soruşanda, onlara etmək
istədiyimin bu olduğunu deyirdim. Bunu etmək
üçün yaxşı bir zaman idi və əgər indi
etməsəydim güman ki heç bir zaman
etməyəcəkdim. Bu səbəblə sınadım və bunu

etmək heç də asan deyildi. Digər bir təsirlənmə
mənbəyi isə aktyorlar idi. Berenik Bejo və Jan
Dyujarden ilə işləmək istəyirdim, çünki onların
belə bir film üçün doğurdan çox uyğun
aktyorlar olduğunu düşünürdüm. Berenikonun
və eynilə Janın sadəcə üz cizgiləri ilə deyil,
enerji və onlarda malik olduğunu düşündüyüm
özünü idarədən xaric bir şeylə 1920-ci il tərzi
səssiz filmlər üçün inanılmaz dərəcədə uyğun
olduqlarına inanırdım. Bir melodram yaratmaq
və ironik olmadan daha duyğusal bir şeylər
etməyə çalışdım. Məni ən çox çətinə salan isə
gülünc bir vəziyyətə düşmədən reallıqlar və
onların gətirdiyi problemlərdən asılı olmayan
axmaq bir adam olmaq riskini üzərimə
götürmüş olmağım idi. Belə yaşamıram, amma
heyranedici, sevimli və sanballı hekayə ərsəyə
gətirmək istəyirdim. Bu fikri prodüserlərə qəbul
etdirmək çox çətin idi, lakin "OSS" filmləri
seriyasının uğuru ilə qarşıma çıxan fürsətləri

26

Film Fiction | Aprel, №8

dəyərləndirdim və mənə köməkçi olacaq qədər
ağlını itirmiş Tomas Lanqmann ilə tanış oldum.
İnanılmaz dərəcədə mənə güvəndi və çox sıx
görülməyəcək şəkildə öz pulu ilə istədiklərimi
edə bilməm üçün imkan yaradaraq mükəmməl
bir iş çıxardı. Nə vaxt pula ehtiyacımız olsa ona
sahib ola bildik, öz cibindən çox pul xərclədi və
bunun üçün ona minnətdaram. O qüsursuz bir
prodüserdir.
Filminizin mövzusunu yazarkən sizə
ilham verən rejissorlar oldumu? Həmçinin
çəkim müddətindən əvvəlki axtarışlar
zamanı diqqətinizi cəlb edən səssiz filmlər
hansılar idi?
Mənə təsir edən və onlar kimi işləmək
istədiyim bir çox rejissor olduğunu düşünürəm.
Billi Uaylderin bəlkə də ən yaxşı rejissor
olduğunu düşünürəm. Ən yaxşı filmləri o çəkdi
və əminliklə ona heyranlıq duyduğumu deyə
bilərəm. Ancaq bu film üçün Con Ford, Frits
Lanq və Tod Broninq kimi böyük rejissorların
çox sayda səssiz filmini və əlavə olaraq Koen
Qardaşları kimi dövrümüzün rejissorlarının
filmlərini izlədim. Bu rejissorların hamısı
filmlərində melodrama və ya əyləncəli olmağı
sərbəstliklə seçə bilirlər. Janrları düşünmədən
çəkmək istədiklərini reallaşdırırlar. Bu azadlığı
sevirəm.
Səssiz film çəkmək barədəki
fikirləriniz mükəmməldi. Belə bir görüntü

yaradabilmək üçün istifadə etdiyiniz
texnikalar haqqında bir az danışa bilərsiniz?
Filmi rəngli olaraq çəkib daha sonra ağqara vəziyyətə gətirdiyimiz üçün çox miqdarda
boz rənglərdən istifadə etməyə çalışdıq.
Altyazılar yuxarıda olduğu zaman kontrast çox
güclü idi, ancaq onları aşağı etdiyimizdə
olduqca boz rəngə çaldılar. Belə şeylər etmək
vəziyyətində qalırsınız, çünki bunlar sizin
istifadə etdiyiniz vasitələrdir. Nələrisə
açıqlamaq üçün dialoqdan istifadə etmirsiniz,
hər şeyi göstərməyiniz və hekayəni
danışmağınız lazım olur. Düşünürəm sizin
qüsursuz olduğunuza inanmağınızı təhrik edən
şey budur. Səssiz filmlərin qaydalarına hörmət
göstərməyə və bunun mənalı olmasını ifadə
etməyə çalışmışam. Bundan əlavə komandam
da çox yaxşı idi və filmi Los Ancelesdə
studiyaların və evlərin olduğu Hollivudda
çəkdik. Mari Pikfordun yatağında çəkiliş etdik
və bundan daha artığını edə bilməzdik ki, bu da
çox kömək oldu. Bərbərimiz, qrimçimiz və
dərzimiz də çox yaxşı idi.
Berenik, tamaşaçılarla əlaqə
qurmaqda bu günə qədər daha çox
səsinizdən istifadə etdikdən sonra, üz
ifadələriniz və vücud dilinizi əsas əlaqə
vasitəsi olaraq istifadə etmək
məcburiyyətinizdə qaldığınız bir səssiz
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filmdə oynamağın çətinlikləri haqqında nə
deyə bilərsiniz?
Berenik Bejo: Bu ssenarinin yazım
ərəfəsində başlayan uzun bir müddət idi. Evə
kitablarla şəkillər gətirməyə və filmlər izləməyə
başladım. Əvvəla tutmaq istədiyim o ruhun
cazibəsiydi, çünki günümüzdə Fransada çəkilən
filmlər çox reallığa uyğundu. Bu mənada bir
cazibəyə sahib olmaq fürsətim heç olmamışdı
və sadəcə kitablar oxuyub, filmlər izləyərək bir
müddət sonra bu ruhun dünyasına uyğunlaşa
bildim. Bu çox əyləncəli idi, çünki Xoan Kroford
kimi məni doğurdan da təsirləndirmiş
aktyorlarla işlədim. Kroforda aşiq oldum, çünki
iyirmi ya da iyirmi beş yaşında ikən dans edə
bilir, danışır, mahnı oxuyur və Peppi obrazının
ehtiyacı olan hər şeyi edə bilirdi. Onu

gördüyünüz hər səhnədə sevə bilirsiniz, ancaq
onun təkəbbürlü olmasını istəmirdim. Onun
məsum olub özünə təqdim edilən hər şeyi qəbul
etməsini, ancaq bunu lovğalıq olmayan bir
formada etməsini istəyirdim. Özünə çox güvənir
və dürüst davranırdı. Ən başda Corc Valentinlə
rastlaşdığında və insanlar onun şəkillərini
çəkməyə başladığında belə əsla "Corc Valentinlə
birlikdəyəm. Onunla şəkil çəkdirməliyəm" deyə
düşünmürdü. Sadəcə "Bəli, bu əyləncəlidir. Hər
kəs şəklimi çəkir." deyə düşünürdü. Eyni ilə Con
Krauford kimi onu zirvəyə çıxaran bu idi.
Aktyorların valehedici bir şəkildə necə göz
qırpıb əllərini bellərinə qoyduqlarını anlamaq
üçün internetdə saatlar keçirirdim. Beləcə
ətrafa baxıb bu ruhun kodlarını açmağa
çalışarkən bir nöqtədə hər şeyi unutmaq
vəziyyətində qalıb rejissora, rol həmkarıma və
özümə güvənməyə başladım. Öz-özümə:
"Buradayam, çünki çox işləyib buna haqq
qazandım və indi bir az əylənim"- dedim. Peppi
Miller olmaq doğurdan çox xoşuma gəldi. O,

heyranlıq yaradan bir obrazdı və enerjisi hər
yerdə məni izlədi. Onun haqqında danışdığım
zaman təkrar o olmaq istəyirəm. O, ilham verici
bir obraz və Mişelin mənə və Jana verdiyi gözəl
bir hədiyyədir. Səssiz olması reallığı mənim
işlərimi dəyişdirmədi. Filmdə danışıram, ancaq
siz eşitmirsiniz. Danışmadığım zaman isə səhnə
kəlimələrə ehtiyac duymur. Obrazı mənimsədiyi
zaman gerisi öz-özünə gəlir.
Peppi üçün yazılan real dialoqlar
varmı?
BB: Bəziləri yazılmışdı, ancaq dialoqlar
bəzən çəkim günündən sonra mənə verilirdi.
MH: Əgər dialoqları onlara əvvəlcədən
versəydim üzərində işləyərdilər, amma mən
bunu istəmirdim.
BB: Bəzən bədahətən davranmaq
məcburiyyətində qaldıq. Bundan nifrət edirəm,
çünki kəlmələri tapa bilməyəcəkmiş kimi gəlir.
MH: Onlara cəld bir formada əlaqə qura
bilməyimiz üçün dialoqların çox faydalı
olduğunu deməyə çalışdım, ancaq doğurdan
vacib şeyləri dildən istifadə edərək demirik. İki
yaşında bir uşaqlar birlikdə olub danışmadan
onun gülümsədiyini gördüyünüz zaman onun
gülümsəməsi hərhansı bir gülüşdən çox daha
təsir edici olur. Həyat yoldaşınızla birlikdə
olarkən hər gün onu sevdiyinizi demirsiniz,
ancaq ona baxışlarınız və davranışlarınız başqa
bir əlaqə forması olur. Dialoqlara köklənməyin,
sadəcə nə ifadə etmək istədiyinizə diqqətinizi
cəmləyin.

Əvvəlki filmlərinizlə müqayisədə səs
olmadan çalışmaq sizin rejissorluğunuza
təsir etdimi? Onlar oynarkən və kameralar
işləyərkən siz onlara nə etmələri lazım
olduğunu deyirdinizmi? Berenik, bir aktrisa
olaraq "OSS" filmlərinə görə özünüzü fərqli
hiss etdinizmi? Həmçinin rejissorluğun fərqli
olduğunu?
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BB: Xeyr.Hər şey eyni idi. Çəkiliş
müddətində danışırdı bəzən, ancaq bunu etdiyi
zamanların çox azı mənim üçün narahatlıq
yaradıcı olurdu. Bu məni səhnədən kənara
çıxara bilərdi, çünki rolu oynadığınız an öz
dünyanızda olursunuz. Ancaq bəzi zamanlarda
mənə kömək oldu.
MH: Bəzən bir aktyor hardasa
mükəmməl bir şey desə belə bunu nizama
salanacağınızı bildiyiniz üçün ona anındaca
orada bunu dəyişdirməsini söylədiyiniz zaman
yaxşı bir nəticə meydana çıxır. Bu filmdə
çəkilişlər müddətində musiqinin olmasını tərcih
etdim. Bu çox şeyi dəyişdirdi. Və nəticədə bu
aslılıq halına gəldi. Studiyada Hollivud
dövründən bütün o böyük bəstəkarların klassik
bəstələrindən yararlanmaq istədim. Avtobus
studiyaya gəldiyi zaman bir fransız filminin
musiqilərindən istifadə etmək istədim.
BB: Musiqi çox enerji yaradır və
avtobusdan düşdüyüm zaman mənə verə
biləcəyi ən yaxşı istiqaməti verirdi. Musiqini
duyurdum və nə edəcəyimi bilirdim.
MH: Danışmaqla yaranan problem və
səssiz filmləri əyləncəli edən də bu idi, çünki
onlarla, mənimlə və izləyicilərlə olan əlaqə
danışma ilə həyata keçirdi. Bizim nə dediyimiz
tənqid edilməyə çalışılmırdı, sadəcə hisslər var
idi. Öz hekayənizi yaradırsınız.
BB: Avtobusdan endiyim zaman xoşbəxt
idim, gülürdüm və yeriyirdim. Əgər musiqi
olmasa idi, bəlkə də bütün bu müddət ərzində
gülümsəməyə ehtiyacı hiss etməyəcəkdim. Bu
səhnə mənim üçün son dərəcə çox yaxşı bir
nümunədi. Buna görə bir sonrakı filmimdə də
musiqi olmazsa eyni dərəcədə hiss edəcəyəm.
Bəlkə də çəkilişlərdən iki dəqiqə öncə musiqi
pleyerimi açıb dinləyəcəm. Doğurdan
aktyorların çəkilişlərdən öncə musiqi dinləməyi
xoşladıqlarını eşidirəm və bunu anlaya bilirəm.
Sizi uyğun ruhi vəziyyətə salıb lazımi enerjini
verir.
Rejissor və aktyor olaraq hər ikiniz
üçün də ən çətin səhnə hansı idi?
BB: Ulduzların qarşılaşması mənim üçün
çətin idi, çünki o çox qəmgindi. Bütün səhnəni
təkrar-təkrar çəkmək vəziyyətində qaldıq və bu
doğurdan da çətin idi. Ancaq ssenari üzərində
işləyərkən o səhnənin bu qədər çətin ola
biləcəyini düşünməmişdim. Şantaj səhnəsinin
çətin ola biləcəyini düşünürdüm, amma o ən
asanlıqla çəkdiyimiz səhnə oldu.

MH: Mənim üçün heç nə çətin deyildi, çünki
asan kimi görünməsi son dərəcə çətin idi.
Ancaq “tap” rəqsinin oynanılma ardıcıllığını
xatırlayıram. Hər şey çox süni və təbii olmayan
bir formada göründüyü üçün orda olmamız
lazım idi. Bu çox pis idi, istədiyimiz kimi davam
etmədi və otuz ya da qırx dəqiqə bunu
düzəltməyə çalışdıq. Amma sonda nəticənin
gözəl ardıcıllıqla davam etdiyini düşünürəm.
Film beynəlxalq seansa girəcək.
İzləyicilərin necə bir reaksiya göstərəcəyini
düşünürsünüz? Təkrar bir səssiz film
çəkməyi düşünürsünüz?
MH: Xeyr. Bunun artıq birdəfəlik
olduğunu düşünürəm. İstəsəm bunu təkrar çəkə
bilərəm, amma doğurdan da bilmirəm. Bunu
etmək xoşuma gəldi və gözəl bir hekayə
olduğunu düşünürəm. Başqa bir fikrim olarsa
bəlkə bir film də çəkə bilərəm. Tamaşaçılar
üçün isə, düşünürəm bunun kiçik və sanballı bir
film olduğunu başa düşərlər. Bu cəzbedici bir
sevgi hekayəsidir, başqa bir gözləntiləri
olmasını istəmərəm. Əgər bəyənərlərsə bu əla
olar.
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SİTATLAR

Bu dünyada müvəffəqiyyət qazanmaq
istəyirsinizsə qəddar olmalısınız. Yaxşı biri
olsanız insanlar sizi istismar edər.
Həyat ağacı (The Tree Of Life)

Donni: Niyə o axmaq dovşan kostyumunu
geyinirsən?
Frank: Bəs sən niyə o axmaq insan kostyumunu
geyinirsən?
Doni Darko (Donnie Darko)

Aah, qayğısızlıq - bu sizin xəstəliyinizdir.
Korsunuz, karsınız. Hamınızın gözünü
propaqandaları ilə aldatdılar. Tanıdığınız hər
kəsə, bəli tanıdığınız hər kəsə xəbər vermək
üçün tələsməlisiniz. Çox gecikmədən qaçın. Mən
özüm üçün qorxmuşam, mən artıq bir şey edə
bilmərəm. Amma siz, siz hələ də bir seçim edə
bilərsiniz.
Qarşı pəncərədə (Facing Windows)

İnsanlar dəyişib, həyat dəyişib. Biri ilə
toqquşduğun zaman beş barmağın da yerindəmi
deyə yoxlamalısan.
Hər kəs yaxşıdır (Everybody's fine)
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"Qonşunu sev və düşməninə nifrət et"
deyildiyini eşitmişəm. Amma mən sənə deyirəm
ki, düşmənlərini sev və sənə zülm edənlər üçün
dua et. Çünki sadəcə səni sevənləri sevərsən
bunun mükafatı nə olar ki?
İsanın əzabları (The Passion of the Christ)

Heç fikirləşmisən, heç bilməsən də bu bərbad
həyatının ən xoşbəxt anını çoxdan yaşamış ola
bilərsən və gələcəyində xəstəlik və istirablardan
başqa bir şey olmaya bilər.
Yalın (Naked)

Aşiq olduğun insanın sənin sevginə dəyər biri
olduğuna əmin olmalısan.
Mavi Valentin (Blue Valentine)

Bəzən bir yaxşılıq səni güllədən daha tez ölümə
aparır.
Karlitonun yolu (Carlito's Way)

Bir ovçunu digərindən ayıran zəkası yox, ovuna
qarşı duyduğu mərhəmətdir.
Ov mövsümü (Av Mevsimi)
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Atamın belə dediyini xatırlayıram: "Əgər birinin
ruhunu görmək istəyirsənsə onun röyalarına
baxmağın kifayətdir. Bax o zaman səndən daha
betər vəziyyətdə olanlara mərhəmət
göstərərsən."
Arizona xəyalı (Arizona Dream)

Mənim üçün ölümün özündən daha ağrı verici
olan şey xəyanətdir. Ölümü anlaya bilirdim,
amma xəyanəti yox.
Malcolm X

Qarşısında əyilib sevgini elan etmək yerinə,
sevdiyin qadının getməsinə icazə verməlisən.
Tıxanma (Choke)

Özümə yalan deməyə başladığımdan bəri
kiməsə inanmıram.
Qaraçılar zamanı (Time of the Gypsies)
Güvən əlimizdə sübutu olmayan bir şeyə qarşı
duyulan inancdır.
Filodelfiya (Philadelphia)
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Bir cəmiyyəti idarə etmək, fərdi idarə etməkdən
asandır. Bir cəmiyyətin ortaq bir məqsədi
vardır. Fərdin məqsədi isə həmişə şübhəlidir.
Kafka

Para ve kadınlar. Hayattaki hataların çoğu
nedeni bunlardır.
Pul və qadınlar. Həyatdaki səhvlərin səbəbinin
çoxu bunlardır.
Xarabalıqdan çıxan milyonçu (Slumdog
Millionaire)

Barmaq səmanı göstərdikdə sadəcə axmaqlar
barmağa baxar.
Ameli (Amelie)

Bəzilərinin təsadüf dediyi şey mənə görə
nəticədir.
Bəzilərinin fürsət dediyi şey mənə görə
mənfəətdir.
Matriks (The Matrix Revolutions)

Əgər başın kəsilməlidisə onda saqqalın
haqqında fikirləşməyə dəyməz.
Yeddi Samuray (Seven Samurai)

- Bir atalar sözü var: yaxşı geyimli adam, yaxşı
düşüncəli bir adamdır.
- İpək içində bir meymun, yenə də meymundur.
Viva Zapata
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Screwball

"Screwball" komediyanin bir alt janrıdır.
Ən populyar və uzun müddətli film janrlarından
biri olan "screwball" 1934-cü ildə ərsəyə gələn
"Bir gecə o baş verdi" (“It Happened One Night”)
filmi ilə məşhurlaşdı. Bir çox tənqidçiyə görə
klassik dövrün 1940-ci illərin sonlarında
bitməsinə baxmayaraq əsas hissələri daima
saxlanılıb.
"Screwball"ın xarakteristik
xüsusiyyətlərini müəyyən edən hər hansı bir
qayda-qanunların olmamasına baxmayaraq, bu
janrla kateqoriya edilmiş filmlər ümumilikdə
gülməli səhnələr, şişirdilmiş hərəkətlər və
gülünc vəziyyətlərə düşülmə və vəziyyətdən
hazırcavablılıqla çıxma, birini sevib sonluqda
evlənmə və yaxud təkrarən başqası ilə evlənmə
tipli mövzulardan ibarətdir. Kino tənqidçi
Endryu Sarris bu janrı "səhnələrdə seks
olmayan seks komediyası" kimi adlandırmışdı.

"Screwball" teatral komediya ilə yaxından
əlaqəlidir, ayrıca bəzi komedik əsərlər də
"screwball" olaraq tanınır. Janrın bir çox
xüsusiyyətinin əsası Şekspirin "Heç bir şeydən
çox söz" (“Much Ado About Nothing”), "Sənin
sevdiyin kimi" (“As You Like İt”) və "Qızmar yay
gecəsinin xəyalı" (“A Midsummer Night's
Dream”) kimi pyesləri və Oskar Uayldın "Ciddi
başlanğıcın mahiyyəti" (“The İmportance of
Being”) adlı əsərinə qədər gedib dayanır.
"Screwball" ilə əlaqəli digər janrlar isə belədir:
"slapstick", "sitcom" və "romantik komediya".
Xüsusiyyətləri. Satirik komediyaya
bənzər olaraq "screwball" daha çox səhvən
tanınan insanlar və yaxud bir və ya bir neçə
obrazın vacib gerçəyi sirr olaraq saxlamağa
çalışdıqları vəziyyətləri özündə əks etdirir.
Bəzən isə kişi obrazların qadınlara xas
geyimləri geyərək səhv başa düşülmələri kimi
vəziyyətlər olur. Eyni ilə "Uşağı tərbiyə et"
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(“Bringing Up Baby”), “Donlu əsgər” (“I Was a
Male War Bride”) filmlərində olduğu kimi. Eyni
zamanda isə mərkəzində əvvəli nizamsız olan,
bir-birinə qarşı kobud davranan və sonrasında
aralarında isti münasibət yaranan bir cütlüyün
romantik eşq hekayəsindən bəhs edir. Bu
nizamsızlığın səbəbi çox vaxt kişinin qadının
maddi vəziyyətindən çox daha aşağı maddi
durumda olmasından irəli gəlir. Sonluqda evlilik
ümumilikdə qadın tərəfindən ta başdan
planlaşdırılmış olur və kişinin bundan xəbəri
olmaz. "Uşağı tərbiyə et" filmində buna nümunə
görə bilərsiniz. Qadın başqa birinə gələcək əri
haqqında danışarkən bu cümlələrdən istifadə
edir: "O, evlənəcəyim adamdı. O, bunu bilməyə
bilər, amma mən bilirəm."
Sinif fərqlilikləri "screwball"ın ən vacib
hissələrindən biridir. Üst sinif boş və şişirdilmiş,
gerçək dünyayla ayaqlaşmağa çətinlik çəkən
fərdlərə sahib olaraq göstərilir. Bununla
müqayisədə nə vaxt aşağı siniflərə aid bir fərd
yüksəlməyə çalışsa bunu üst sinfin gerçək
dünyayla uyğunlaşmaqda çəkdikləri çətinliklə
müqayisədə daha asan edirlər ("Leydi Eva"
(“The Lady Eva”) filmindəki kimi).
Digər bir tez-tez rastlanılan hissə isə
ağıllı bir hazırcavablılıqla kombinə edilmiş
sürətli danışmaqdı. "Sən onu özünlə apara
bilməzsən" (“You Can't Take It With You”),”
Onun qızı Cümədi” (“His Girl Friday”) filmləri
buna tipik misaldır. Bu üslubi vasitənin əsası
janrda meydana çıxmamışdır, amma tam
formalaşması “screwball” ilə baş tutmuşdur.
Həmçinin qanqster filmləri və romantik
komediyalar kimi bir çox köhnə Hollivud klassik
filmlərində də görülə bilər.
"Təkrarən evlənmə” komediyası
"screwball"ın bir alt janrıdır. Bu janrda
obrazların boşanıb bir-birilə yenidən
evlənmələri mövzunun məğzini təşkil edir.
"Filadelfiya hekayəsi" (“The Philadelphia
Story”), "Dəhşətli həqiqət" (“The Awful Truth”)
kimi filmlərin mövzusu bu janrdadır. Bəzi
tənqidçilər bu tip mövzunun bu qədər çox
istifadə edilməsinə Amerikan əxlaqi həyatındakı
boşluğun (bunun boşanmaya daha meyilli bir
yanaşma ilə baxılmasının səbəb olduğu) bir
sübutu olaraq baxırlar. Lakin filmlərdə bəhs
edilən boşanmanın bir səhv olduğu göstərilir.
Frank Kapranın filmlərinin əsasını təşkil
edən "screwball" janrının ən əsas təmsilçiləri

"qadınların rejissoru" adlandırılan Corc Kyukor,
bir çox janrda filmlər çəkmiş Hovard Havks, Billi
Uilder, Preston Starqes və Ernst Lubitşdir.
Janrın əsas aktyorları Kari Qrant, Ceyms Stüart,
Qari Kuper, Klark Qabl, Cin Artur, Barbara
Stenvik, Klaudette Kolbert, Katerina Hepbörn,
Uilyam Povel, Melvin Duqlas və s. insanları
göstərmək olar.
Bu janrda olan klassik filmlər arasında
"Mister Dids şəhərə gedir" (“Mr. Deeds Goes to
Town”), "Mənim sevimli həyat yoldaşım" (“My
Favorite Wife”), "Ledi X-in boşanması" (“The
Divorce of Lady X”), "Olmaq ya da olmamaq"
(“To Be or Not To Be”), "Arsen və köhnə qayış"
(“Arsenic and Old Lace”) kimi filmləri
sadalamaq olar. Alfred Hiçkokun "Mr. və Ms.
Smit" (“Mr. and Mrs Smith”), "Gənc və təqsirsiz"
(“Young and İnnocent”) və "39 addım" (“The 39
Steps”) filmləri bu janrda çəkilmişdir. Koen
qardaşlarının da bəzi komediya janrında
çəkilmiş filmləri bu janrın təmsilçiləridir.
Sonrakı dövr filmlərinə baxsam Merlin
Monro, Rok Hadson, Doris Dey kimi adlarla,
həmçinin Virna Lizi, Laura Antonelli kimi
avropalı ulduzlarla "seks komediyası"
anlayışının daha çox yayıldığı və başqa
subjanrlar üçün imkanların yarandığını görərik.
Bu dövrün başlıca filmləri arasında "Marri necə
milyoner oldu" (“ How to Marry a Millionaire”),
"Yeddi il qaşınma" (“The Seven Year İtch”),
"Zəng, kitab və şam" (“Bell, Book and Candle”)
kimi filmləri, sonrakı və yaxın dövrün filmləri
arasından "Arthur", "Təmiz adam" (“The
Freshman”), “Mari haqqinda nəsə" (“There's
Something About Mary”), "Sizə məktub var"
(“You've Got Mail”), "Valideynlərlə görüş"
(“Meet the Parents”), "MakKulslarda bir gecə"
(“One Night at McCool's”) kimi filmləri
göstərmək olar.
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Nəsibə Zeynalova

Nəsibə Zeynalova 1916-cı ildə, aprelin 20-də
Azərbaycanın teatr fədailərindən biri olan
Cahangir Zeynalovun ailəsində dünyaya göz
açmışdı. Azərbaycanda realist komik aktyor
məktəbinin bünövrəsini qoyan, Milli Dram
Teatrının yaranmasında iştirak edən Cahangir
Zeynalov qızının iki yaşı olarkən dünyasını
dəyişib. Bəlkə də atasız qalan Nəsibə Zeynalova
bu itkini yaşamasaydı, teatra, səhnəyə can
atmazdı, bu sənətə böyük məhəbbətlə
bağlanmazdı. Nəsibə Zeynalova atasının
yoxluğunun ürəyində yaratdığı boşluğu teatra,
səhnəyə gəlməklə doldurdu. Onun məhz komik
aktrisa ampluasını seçməsi də təsadüfi deyildi.
Atasının qoyduğu məktəbi davam etdirmək həm
borcu idi, həm də bu irsi istedad onun
damarlarında qaynayırdı.

Uşaqlıq, yeniyetməlik çağlarında çox əzabəziyyət çəkən, həyatın hər üzünü görən Nəsibə
Zeynalova məhz sənəti, istedadı ilə illərdən
sonra çoxlarının qibtə edəcəyi yüksəkliklərə
ucaldı. Həyatda həm sənətkar, həm qadın
xoşbəxtliyi ona nəsib oldu. Ailəsi, onu çox sevən
həyat yoldaşı, babasının adını daşıyan, sənətini
davam etdirən oğlu, milyonların sevgisi...
1941-ci ildə Teatr Texnikumunu bitirib
Musiqili Komediya Teatrında işləməyə başladı.
Nəsibə Zeynalovanın yaradıcılığının ən parlaq
dövrü 60-cı illərə təsadüf etdi. O, Musiqili
Komediya Teatrının səhnəsində, Lütfəli
Abdullayev, Bəşir Səfəroğlu kimi sənətkarlarla
həftədə beş dəfə tamaşa oynadıqları günləri teztez yada salırdı. Bu teatrın səhnəsində tamaşaya
qoyulan "Sevindik qız axtarır" əsərində
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Xeyransa, "Həmişəxanım"da Həmişəxanım,
"Beşmanatlıq gəlin"də Gülnaz, "Gözün aydın"da
Nargilə, "Keto və Kote" də Kabato,
"Qızılaxtaranlar"da Rəxşəndə kimi obrazlar
yaratdı. 1967-ci ildə Azərbaycanın Xalq Artisti,
1974-cü ildə Dövlət Mükafatı Laureatı oldu.
Nəsibə Zeynalova "Hicran"da Qızbacı,
"Qayınana"da Cənnət, "Hacı Kərimin Aya
səyahəti"ndə Kəblə Fatma, "Altı qızın biri
pəri"də Cəhrə qarı, "Ulduz"da Züleyxa obrazları
ilə xalqın ürəyində əbədi yer tutdu. Bu
obrazların dili ilə söylədiyi bəzi ifadələr dillər
əzbərinə çevrildi.
Nəsibə Zeynalovanın yaradıcılıq potensialı
nəinki teatr səhnəsində, kinoda da böyük
miqyasda açıldı. Aktrisa "Qayınana", "Ulduz"
kimi ekran əsərləri istisna olmaqla, kinoda
əsasən kiçik rollar oynamasına baxmayaraq, hər
bir obrazı yaddaqalan, baxımlı etməyi bacarırdı.
"Ögey ana", "Böyük dayaq", "Bizim Cəbiş
müəllim", "Qanun naminə", "Bəyin
oğurlanması", "Mən mahnı qoşuram", "Qorxma,
mən səninləyəm", "Yuxu" və başqa filmlərdə
Nəsibə Zeynalovanın yaratdığı obrazlar
tamaşaçıların yaddaşında silinməz izlər
buraxdı. Aktrisanın bütün obrazlarına nəzər
saldıqda görürük ki, Nəsibə Zeynalovanın
aktyor sənəti üçün zəngin mimika, obrazı ən
xırda incəliklərinədək açmaq bacarığı, milli

kolorit, yüksək improvizə qabiliyyəti səciyyəvi
idi. Onun təbii, inandırıcı oyun tərzi
qəhrəmanlarını tamaşaçıya doğmalaşdırır,
yaxınlaşdırırdı.
Teatr sahəsində rolları:
Gülnaz (Beş manatlıq gəlin, S.Rüstəmov)
Nargilə (Gözün aydın, F.Əmirov)
Züleyxa (Ulduz, S.Ələsgərov)
Kabato (Keto və Kote, V.Dolidze)
Rəşxəndə (Qızılaxtaranlar, T.Quliyev)
Qızbacı (Hicran, E.Sabitoğlu)
Qayınana (Cənnət, Z.Bağırov)
Kino sahəsində rolları:
Ögey Ana
Böyük Dayaq
Ulduz
Bizim Cəbiş müəllin
Qanun Naminə
Qayınana
Bəyin Oğurlanması
Mənbə: Azəriart.net
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John Williams

Con Uilliams – amerikalı bəstəkar, dirijor və
pianoçu. 60 ilə yaxın karyerası ərzində
Uilliamsın yazdığı musiqilər kino tarixinin ən
yaxşıları sırasındadır. Uilliams kino tarixində ən
çox mükafatlandırılmış şəxslər sırasındadır. Ən
məşhur bəstələri sırasında “Star Wars” (“Ulduz
Müharibələri”), “Indiana Jones” (“İndiana Cons”)
filmləri, “Jaws” (“Çənələr”), “Superman”, “E.T.
the Extra-Terrestrial” (“Yadplanetli”),
“Schindler's List” (“Şindlerin Siyahısı”), “Home
Alone” (“Evdə Tək”), “Jurassic Park” (“Yura
Parkı”), “War Horse” (“Döyüş Atı”), ilk üç “Harry
Potter” və b. filmlər var. Con Uilliams yaxın
dostu Stiven Spilberqin iki filmi (“Duel”(“Duel”)
və “The Color Purple” (“Bənövşəyi Rəng”))
istisna olmaqla bütün filmlərinə musiqi
bəstələmişdir. Ümumilikdə 47 Oskar
nominasiyası almış Uilliams Uolt Disneydən (59

nominasiya) sonra ən çox Oskar nominasiyası
olan şəxsdir. O, bunlardan 5-ni qazanıb.
İlk İllər: Con Uilliams 8 fevral 1932-ci ildə Nyu
Yorkda anadan olmuşdur. Atası cazz zərb
alətlərində ifa edirdi. 1948-ci ildə ailə LosAncelesə köçdü. “North Hollywood High School”
məktəbinə daxil olan Con 1950-ci ildə buranı
bitirdi. Daha sonra Kaliforniya Universitetində
təhsil almağa başlayan Uilliams 1952-ci ildə onu
ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin musiqi qrupuna
köçürdülər. 1955-ci ildə burada xidmətini başa
vurduqdan sonra Nyu-Yorka qayıtdı və
“Juilliard School”-da oxudu. Bu müddətdə o,
cazz klublarda və bəzi film studiyalarında işlədi.
1956-cı ildə Uilliams aktrisa Barbara Ryuiklə
evləndi və 1974-cü ilə kimi, Barbaranın
ölümünə qədər onunla evli qaldı. Onların 3
övladı var. 1980-ci ildən etibarən Uilliams
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Samanta Uinslou ilə evlidir.
Film və Televiziya: Əsasən 20-ci əsr musiqi
ənənələrinə sadiq olan Uilliamsın əsas ilham
mənbəyi 19-cu əsr neoromantizmi, xüsusilə
Riçard Vaqnerin musiqisidir.

“Juilliard School”-u bitirdikdən sonra
Los-Ancelesə qayıdan Uilliams film
studiyalarında orkestrator kimi işləməyə
başladı. O, burada Frans Vaksman, Bernard
Herman, Alfred Nyuman kimi bəstəkarlarla
çalışırdı. O, həmçinin Cerri Qoldsmit, Elmer
Bernşteyn, Henri Mançini kimi bəstəkarların
musiqilərində pianoçu kimi iştirak etmişdi.
“Universal Studios”-da işləyən Uilliamsın ilk
böyük işi “Daddy-O” (“O-Ata”) - 1958 filmində
oldu. O, ilk Oskar nominasiyasını 1967-ci ildə
“Valley of Dolls” (“Gəlinciklər Vadisi”), ilk
Oskarını isə 1971-ci ildə “Fiddler on the Roof”
(“Skripkaçı Damda”) filminə görə aldı.
1974-cü ildə gənc rejissor S.Spilberq ona
ilk tammetrajlı bədii filmi olan “The Sugarland
Express” (“Şuqerlend Ekspressi”) filminə musiqi
yazmağı təklif etdi. Növbəti il isə, “Jaws”
(“Çənələr”) filminin musiqisinə görə Uilliams 2ci Oskarını qazandı. Bundan sonra Uilliams və
Spilberq “Close Encounters of the Third Kind”
(“Üçüncü Növün Yaxın Əlaqələri”) filmində
yenidən əməkdaşlıq etdilər. Lakin onlar
Hollivud tarixində yenilik edərək, film və musiqi
üzərində sinxron olaraq işlədilər.
Bu dövrdə Spilberqin yaxın dostu Corc
Lukas “Star Wars” (1977) filmi üçün bəstəkar
axtarışında idi. Spilberq ona Uilliamsı məsləhət

gördü. Uilliams bu filmə görə 3-cü Oskarını
qazandı. 1981-ci ildə İndiana Consun
macəralarından bəhs edən ilk film “Raiders of
the Lost Ark” (“İtmiş Mücrünün Axtarışında”)
üçün musiqi yazıldı. Filmin əsas musiqi nömrəsi
“The Raiders March” hal-hazırda da bütün
dövrlərin ən yaxşılarından hesab edilir. 1982-ci
ildə “E.T. the Extra-Terrestrial”, 1993-cü ildə isə
“Schindler's List” filminə görə 4-cü və 5-ci
Oskarını qazandı.

Uilliamsın son işi Spilberqin “War Horse”
və “The Adventures of Tintin”(“Tintinin
Macəraları”) filmlərində olub. O, bu filmlərin
hər ikisinə görə Oskara namizəd olmuşdu. Halhazırda onlar 2012-ci ilin sonlrarında ekranlara
çıxacaq “Lincoln” (“Linkoln”) filmi üzərində
işləyirlər. Beləliklə, Uilliams 47 Oskar
nominasiyasından 16-nı Spilberqin filmlərinə
görə alıb və 3-nü qazanıb.
Mükafatlar: Oskardan əlavə Uilliams 22
Qızıl Qlobus nominasiyasından 4-nü, 12 BAFTA
nominasiyasından 7-ni, 59 Qremmi
nominasiyasından 21-ni qazanıb. 2005-ci ildə
Amerika Film İnstitutu (AFİ) bütün dövrlərin ən
yaxşı film musiqilərini seçdi. İlk onluqda
Uillimasın 2 bəstəsi var idi: “Star Wars” 1-ci və
“Jaws” 6-cı yerdə.
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KAVŞAK
Demirdelen’in Güveni (Güven Kıraç
canlandırıyor) Cemal Baş’ın Ali’si ile
Demirkubuz’un Musa’sının sanki orta yaş hali.
Yazgı’daki Musa’nın da ofiste kendi halinde
takılan, bir kişilik olması Güven’i Musa’ya daha
çok yaklaştırıyor.
İstanbul’un sömürü sistemine ayak
uydurmuş her gün aynı şeyleri yapan bunları
yapmaktan nefret etse de hayatta var ola bilmek
için para kazanmaya olan ihtiyaçtan dolayı
seslerini dahi çıkaramayan insanlar Kavşak’ta
da barınan kişilikler.
Ofisinde kendi halinde işine gücüne
bakan, sessiz sakin bir yaşantısı olan Güven’i
saat 4’te her gün 5 yaşındaki , üstün zekalı kızı
Çiçek aramakta ve her aramasında fırça boya vs.
istemektedir.
Tabii daha sonra Arzu sayesinde aslında
Güven’i arayanın sadece Telekom’un hatırlatma
servisi olduğunu öğreneceksek de kaybedilişin
ve bunu kabullenemeyişin sonucu bulmaktayız
bu aramalarda. Ayrıca uydurulan yalanı

İKİ HAYAT KESİŞEBİLİR YA ÖTEKİLER?Kavşak
Kendi halinde öylece oturup duran
insanlar - özellikle erkek karakterler - her ne
kadar sıradan sinema seyircisi için sıkıcı gelse
de son dönem Türkiye Sineması’nda bu tip
erkek karakterleri görmeye alışır olduk. Sanırım
bunun tohumunu Zeki Demirkubuz attı ve
Cemal Baş, Selim Demirdelen gibi isimlerle de
bu gelenek devam ediyor. Buradan; “bunlar Zeki
Demirkubuz taklidi”düşüncesi çıkmasın, aksine
bu durum; aynı coğrafyada(coğrafyadan da öte
–İstanbul diye sınırlamak istiyorum) ne kadar
aynı şeylerin yaşanıp ne kadar aynı robotlaşmış
kişilerin yaşadığını ve her yönetmenin bunlara
ne kadar farklı açıdan bakılabileceğini
gösteriyor.

değiştirme gereğinin de duyulmaması bu
kişiliklerin boş verilmiş hayatlarının bir
göstergesi durumunda.
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Evinde de, ofisinde de tek olan Güven’in
bu “tek kişilik imparatorluğu”nun ofis kısmını
işe yeni alınan Arzu bozar, Güven bundan
rahatsız olsa da hayata göstermediği karşılığı
patronuna da gösterilmez , buna yönelik
patronuna söyleyebildiği tek cümle ise kişiliğe
yakışır şekilde bir cümle
“Ne güzel hiç yoktan sıkılmamış olurum,
zaten burada tek kişi…”
Arzu kapitalist sistemle birlikte iş yaşantısına
giren - ki burada kadının iş yaşantısına girilmesi
değil sistemin işçiye olan ihtiyacından dolayı
kadına plazalarda, fabrikalarda, atölyelerde yer
verilmektedir- Mecidiyeköy, Beşiktaş gibi bol
bankalı, ofisli yerlerde görmeye alışık
olduğumuz klasikleş(tiril)miş kadın tipi.
Kadının bağımsızlığı, tek başına da hayatta
tutunabileceğinin kanıtını göstermeye çalışan
Arzu karakteri özellikle 2000’li yıllardan sonra
hayatımıza giren dizilerden de aşina olduğumuz
üzere kocasından ayrılmış birisidir. Tabii ki, bu
ayrılıktan dolayı en çok cezayı çekecek olan 5
yaşındaki kızı; evliliği, Arzu’nun anneliğini
hatırlatan ve az önce belirttiğim dizilerdeki
anne kişiliğe, Arzu’yu yakınlaştıran unsur.
Unutmadan her ne kadar Arzu’nun kızı,
Arzu’yu klasikleştirilmiş kadın tipi haline
getirse de aslında bu çocuğun filmin sonunda
göreceğimiz üzere, Arzu ile Güven arasındaki
“Kavşak”ın en önemli nedeni olduğunu da
belirtmek isterim.
Filmin yan karakterlerinden Haydar
bazen hayatımıza bizim elimizde olmadan
girmiş ve umursamadığımız kişilerle eşdeğer.
(Tabii olaya Güven’in gözünden bakıyorsak)
Haydar’ın hastahanedeki karşılaşma dışında
hikayenin pek içinde ol(a)mayışı Haydar
karakterini zayıflatıyor. Hastahane dışında ev
sahibinin oğlu, kovulmuş ya da istifa etmiş polis
memuru Vedat ile aynı birahane’de (sanırım bu
tabir “bar”dan daha uygun) görünmesi de “aaa

ikisini de tanıyoruz!” heyecanından başka bir
şey yaratmıyor. Tabii basmakalıp izleme
kabuğunu kırdığımızda bir şeyin olması ya da
olmaması ortada bir sorun olduğunu
göstermiyor.
Ev Sahibi Saniye Teyze’nin istifa etmiş ya
da kovulmuş eski polis memuru oğlu ise,
“Kavşak”taki son önemli karakter Vedat’ın
Haydar’dan tek farkı ise hikayesini tam olarak
anlayabilmemiz ve konu sayesinde (son
sahneler hariç) O’ndan nefret etmemiz.
Gişe filmlerine alışmış olan sinema
seyircilerinin izlerken sıkılacağı, belki de yarıda
bırakacağı Kavşak filmi sinema seyircilerinin
beklentisini tam olarak karşılamasa da en
basitinden Taksim yerine Bakırköy Meydan’ın
“merkez” olması, Güven’in merak ettiğimiz
hikayesini arada bir flu trafik ışıklarıyla, şehir
karmaşasının birlikte verilmesi , bunun da
merakı iyice artırması ve en önemlisi seyirciyi
sıkmadan güzel bir sonla filmi bağlaması
Kavşak’ı izlenir kılan yanı.
Ayrıca filmin senaryo ve yönetimi
dışında kurgusunu da kendisi yapan Selim
Demirdelen’in yine kendi yaptığı müzikleri ve
diğer şarkıları zekice yerleştirmesi de güzel
olmuş. (örneğin Arzu’nun Güven’i arabasıyla ilk
eve bıraktığı sahne)
Filmde beni rahatsız eden unsurlar ise;
Güven’in her sabah gittiği mezarlığın önünden
kalkan ( her sabah mezarlığa gittiğini filmin
sonunda anlıyoruz) otobüsün hep aynı otobüs
olması (dikkatli seyirciler içerisindeki
yolculardan anlamış olacaktır) ve “Kavşak”
sonra gelen sahnelerin gereksizliği.
Tabii buradan ikinci kısmı öznele
indirgemek istiyorum, şahsen Kavşak
sahnesinden sonra da önce de diğer
karakterlere ne olduğunu hiç merak etmedim.
Bu yüzden Demirdelen’in bunları yanıtsız
bırakmayıp cevaplaması mutlu son yaratımı gibi
görünse de bana, hikayeye Güven’in gözünden
bakmaya alışkın olduğumuzdan olsa gerek, pek
tatmin etmedi beni.
Unutmadan son dönem Türkiye
Sineması’na “sanatsal” anlamda destek veren
ARTI FİLM ve dolayısıyla TÜRKER KORKMAZ ’a
bu desteklerinden dolayı da teşekkür etmeden
olmaz.
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Masumiyet

Film: Masumiyet
Rejissor: Zeki Demirkubuz
Ölkə: Türkiyə
Janr: Dram İl: 1997
İMDb: 8.3
Film Fiction xalı: 8.0
Türkiyənin film sektoru dedikdə
insanların ağlına ya ‘’Yeşilcam’’ dedikləri sektor
və ya Dizi sektoru (Serial Sektoru)
gəlir.’’Yeşilçam’’ İstanbul Beyoğlunda
kinosevərlərin yığışdığı bir küçədir və
‘’Yeşilçam’’ adlandırılan küçə Türkiyənin
Hollywoodu kimi göstərilir.Yeşilçam filmlərinin
hegemonluq etdiyi dövrlərdə Türkiyədə
müstəqil rejissorların filmləri ərsəyə gəlməkdə
çətinlik çəkirdi.Bu çətinliyi aradan qaldıran
rejissorlardan biri,daha doğrusu ən birincisi
Zeki Demirkubuzdur.Kinoya ‘’C bloku’’ filmi ilə

gələn Zeki Demirkubuzun ən böyük
uğurlarından biri ‘’M əsumiyyət’’ (“Masumiyet”)
filmidir.Bu filmlə Türkiyədə tanınmağa
başlayan rejissor,türk insanının gündəlik
həyatından təsirlənib yazdığı ssenarini sonda
gözəl bir filmə çevirir.Bəlkə də ssenarinin
yazılmasında Zeki Demirkubuzun küçələri
gəzərək ticarətlə məşğul olması və ya Türkiyə
Kommunist partiyasına üzv olduğu üçün 3 il
həbsdə olması da öz rolunu oynayıb.Çox az
büdcə ilə çəkilən filmin çəklişləri 19 gün
sürüb.Baş rollarda isə Haluk
Bilginər(Bəkir),Derya Alabora(Uğur) və Güvən
Kıraçdır(Yusuf).Film 4 obraz ətrafında
dönür,bir cinayətkarı sevən Uğur həm
pavyonda müğənni, həm də fahişədir,onu sevən
və ona görə ailəsindən ayrılan Bəkir isə əyyaş
olmaqla yanaşı,Uğuru hər axşam pavyona
aparan kəsdir.Yusuf isə türmədən yeni çıxıb və
İzmirə öz bacısını görməyə gəlir.Bu üç obraz
filmi başdan-başa çəkib aparırlar.Filmin ən
uğurlu xarakteri isə Bəkirdir.Filmdə Bəkirin
Yusufa Uğurun və öz həyatını danışdığı səhnə
var,bu səhnə bəlkə də dünya kinosunda bir
aktyorun yaratdığı ən böyük səhnələrdən
biridir.Demirkubuzun dediyinə görə ilk öncə
Bəkirin danışdığı hekayəni yazıb,sonradan isə
filmin ssenarisini yazıb.Sonradan 2006-cı ildə
Zeki Demirkubuz əslində bu filmin ilk hissəsi
olan ‘’Kader’’ filimini çəkir.O filmin məzmunu
‘’Məsumiyyət’’ filmində Bəkirin danışdığı
hekayədir.Bir sözlə gözəl aktyor oyunu və əsl
həyatdan götürülmüş nəsə
istəyirsinizsə,’’Məsumiyyət’’ə baxın.Filmdə
söyüşdən istifadə maksimum həddədir.Həyat
isə heç də gözlədiyimiz kimi deyil…
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To Kill a
Mockingbird
(AFİ)“Bütün Dövrlərin 100 Ən Yaxşı Filmi”
siyahısında bu film 21-ci pillədədir. AFİ-nin
tərtib etdiyi “100 Ən Yaxşı Kino Qəhrəman”
siyahısında Qreqori Pekin canlandırdığı Attikus
Finç 1-ci pillədə qərarlaşıb. Qeyd edək ki, bu
siyahıda 2-ci pillədə Harrison Fordun yaratdığı
İndiana Cons, 3-cü pillədə isə Şon Konnerinin
yaratdığı Ceyms Bond obrazıdır.

Film: Bülbülü Öldürmək
Rejissor: Robert Malliqan
Ölkə: ABŞ
Janr: Dram
İl: 1962
İMDb: 8.5
Film Fiction xalı: 8.5
1962-ci ildə Harper Linin eyniadlı əsəri
əsasında Robert Malliqan tərəfindən çəkilmiş
film. Baş rollarda Greqori Pek, Meri Bedhem və
b. çəkilmişdir. 8 Oskar nominasiyasından 3-nü
qazanan film əfsanəvi aktyor Qreqori Pekə “Ən
Yaxşı Aktyor” kimi ilk və yeganə Oskarını
qazandırdı. Amerika Film İnstitutunun

Hüquqşunas Attikus Finç (Qreqori Pek) 2
uşağı ilə birlikdə 1930-cu illərin Alabama
ştatında yaşayır. O dövrdə digər yerlərdə
olduğu kimi burada da irqçilik hökm sürür. O,
bir qadını zorlamaqda günahlandırılan, lakin
heç bir günahı olmayan qaradərili bir kişini
məhkəmədə müdafiə etməyi öz üzərinə götürür.
Şəhərlilərin əksəriyyəti onu bu işdən əl
çəkməyə çağırsa da, o, işi sona çatdırmaq
niyyətindədir. O, öz istəyinə nail olacaqmı? O,
şəhərdəki irqi ayrı-seçkiliyi aradan
qaldıracaqmı? Bu suallara filmə baxdıqdan
sonra cavab tapa bilərsiniz.
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AFİŞA
Piratlar!Talesizlər dəstəsi 3D
Ölkə: ABŞ, Böyük Britaniya
İl: 2012
Rejissor: Piter Lord, Ceff Nyuitt
Baş rollarda: Xyu Qrant, Brendan Qlison, Ceremi Piven,
Brayan Blessid
Janr: cizgi filmi, macəra, ailəvi
Kinoteatr: Park Cinema
2 maya qədər seansda.
Qideon Defonun, fərsiz piratlar dəstəsi haqqında bəhs edən
romanlarından birinci kitabın ekranlaşdırılması. Birinci
hissədə piratlar Londona gəlirlər və orada Çarlz Darvinlə,
Mister Bobo ləqəbli danışan şimpanze meymunla tanış olurlar
və onları məhv etmək istəyən düşmənlərlə qarşılaşırlar.

Küçə rəqsləri 2 3D
Ölkə: Böyük Britaniya
İl: 2012
Rejissor: Maks Jiva, Daniya Paskvini
Baş rollarda: Maks Jiva, Daniya Paskvini
Janr: drama, melodrama, musiqili
Kinoteatr: Azərbaycan, Park Cinema
2 maya qədər seansda.
Rəqqas Eş, Streetdance müsabiqəsində məğlub olduqdan
sonra, revanş üçün, özünə tayı-bərabəri olmayan komanda
yığmağa qərar verir. Axtarışlarda olarakən, dünyanı qarışqarış gəzir, və salsa rəqsi edən, Evə adlı qızla tanış olur və ona
vurulur.Evada o öz xoşbəxtliyini, öz rəqsini, və öz qələbəsini
görür... Lakin bu qızın könlünü almaq elə da asan deyil.Özünü
ifadə etmək azadlığı və salsa ehtirası öz əksini rəqslərdə
tapır.
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Toy müsibəti
Ölkə: ABŞ, Böyük Britaniya, Avstraliya
İl: 2011
Rejissor: Stefan Elliot
Baş rollarda: Ksavyer Semuel, Kris Marşall, Kevin Bişop, Tim
Draksl
Janr: komediya
Kinoteatr: Park Cinema
2 maya qədər seansda
Avstraliyada toyu necə qeyd edirlər? Russiyada qeyd
olunandan yeni ildən daha yaxşı. Təmtəraqlı tədbir, alkoqol
dənizi...Üç sadiq dost tam əylənmək istəyir. Əsl sevgi bütün bu
çətinliklərə dözə bilər?

Kef etmə” hüququ
Ölkə: Fransa
İl: 2012
Rejissor: Emmanuel Berko, Fred Kavaye, Aleksandr Kortes
Baş rollarda: Jan Düjarden, Jil Lelluş, Lionel Abelanski, Fabris Aqoqe
Janr: komediya
Kinoteatr
2 maya qədər seansda.
Kişi vəfasızlığı, onun ən ağılasığmaz, gülməli təzahürlərində- yeni
komediya üçün yaxşı mövzudur. Macəra dalınca düşmüş Jan və Jil
hər şeyə hazırdılar. Həyat, kaleydoskop kimi, ətrafda dekorasiyaları
dəyişərək, onları əməlli yorub: şəhərin kənarındakı kiçik
mehmanxana, seksual asıllığı olanlar üçün klinika ilə əvəz edilir,
Parisin gecə klubu isə Las Veqasın kazinosu ilə əvəz edilir. Həyatın
bütün gözəlliklərini dadandan sonra, gözəl cinslə məşğul olmağı,
qızları yatağa cəlb etməklə məşğul olurlar....
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Quzğun
Ölkə: ABŞ, İspaniya, Macarıstan
İl: 2012
Rejissor: Ceyms MakTiq
Baş rollarda: Con Kyusak, Elis İv, Lük Evans, Brendan Qlison
Janr: triller
Kinoteatr: Park Cinema
2 maya qədər seansda.
Film, Edqar Allan Po həyatının son günlərindən bəhs edir.
Tanınmış yazıçı, onun əsərlərində təsvir edilmiş, oxşar
cinayətləri törətmiş canini təqib edir.

Maço və çoxbilmiş
Ölkə: ABŞ
İl: 2012
Rejissor: Fil Lord, Kris Müller
Baş rollarda: Cona Hill, Çenninq Tatum, Bri Larson, Deyv
Franko
Janr: komediya
Kinoteatr: Park Cinema
2 maya qədər seansda.
İki yeni, təcrübəsiz polis məmuru çox məxfi tapşırığa
göndərilirlər. Narkotik satışı hökm sürən orta məktəbdə onlar
yenidən şagird olmalıdırlar.
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Meşədə daxma
Ölkə: ABŞ
İl: 2011
Rejissor: Dru Qoddar
Baş rollarda: Kristin Nora Konnolli, Kris Hemsvort, Anna
Hatçinson, Fren Krants
Janr: dəhşət, triller
Kinoteatr: Azərbaycan, Park Cinema
2 maya qədər seansda.
Bir qrup gənc ofis işçisi, qeyri adi evdə gecəni
keçirməlidirlər. Bağlı qapı arxasında qeyri adi və dəhşətli
şeylər baş verir. Gənclər, hansı təhlükənin olduğu haqda heç
bilmirlər, lakin zamanın sürətli keçməsini dərk edirlər.

Belosnejka: Cırtdanların qisası
Janr: fentezi, dram, komediya
Ölkə: ABŞ
Rejissor: Tarsem Sinx
Ssenari: Meliisa Uollek, Ceyson Keller, ...
Rollarda: Culiya Roberts, Lili Kollinz, Armi Xammer, Şon Bin,
Natan Leyn, Mer Uinninqxem, Maykl Lerner, Robert Emms,
Martin Klebbe, Denni Vudbern və başqaları.
Kinoteatr: Azərbaycan
2 maya qədər seansda.
Gözəl və varlı şahzadəyə ərə getmək istəyən Zalım Kraliça,
Belosjenkanı saraydan uzaqlaşdırır və hakimiyyəti hiyləylə
əlinə keçirir. Lakin qız qaranlıq meşədə sağ qalır və quldur
cırtdanlarla tanış olur. Birlikdə onlar Zalım Kraliçadan qisas
alacaqlar!...
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